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A U T O R I T E I T E N DIE D R I N K E N OP KOSTEN VAN DE ARMEN E N
E E N SLECHT O N T W O R P E N WATERTOREN

Beterwaterbeheer
inAfrikavraagtsterke
karakters
Opeen internationaleconferentieoverwaterafgelopennovemberinEthiopiësteldendedeelnemers
dathetwatertekortinAfrika eenbedreigingvormtvoordeeconomischeontwikkeling,hetterugdringenvandearmoede, hetmilieuenvoorvrede.Beterbeheervanhetschaarsewaternoemdenze
vanhetgrootstebelang.Watdaarbijdeproblemenkunnenzijn, blijkt bijvoorbeeld indestadMongo
inTsjaad.
Mongoisdehoofdstad vande prefectuur
Guérainhetoostenvanhetlandentelt
ruim 20.000inwoners.Doordeuitgestrekte
savanneleidenwegenvanzandoflateriet
naardezestad.Dehuizenzijn vanleem;
enkeleofficiële gebouwen vangebakkenen
witgepleisterdesteen.Waterwordthierdoor
vrouwenuitopenputten opgetrokkenenin
aardewerken potten opdeschoudet naar
huisgedragen.Ofhetwordtaan huis
bezorgd-maardatkost20eutocentvoorzes
emmers-doorjongens metezels,diegrote
zakkenvolwaterdragen.Debevolkinginde
regioisvrijwel uitsluitend islamitisch.Zij
heeft dereputatiezichfelenkoppigtekunnen verzettentegendemachthebbers inde
hoofdstad. Delaatstekeerdatdatgebeurde,
wasweliswaar indekolonialetijd, maar

De'watertoren'.
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Tsjaads huidigepresident Débyvergeethet
niet.IdrissDébykwamdooreen staatsgreep
aandemachtin1990. In1996organiseerde
hij voorheteerstverkiezingenendatis,niet
toevallig,ookhetjaar vande inauguratie
vandewatertoren vanMongo.
Dewatertorenendewaterleidingzijn
aangelegddooreenprivaat aannemersbedrijf PresidentDébygafalmeteen bijde
openingaandathijniettevreden wasover
hetontwerp.Dewatertoren omvat slechts
éénpijplijn, waardoorhetwateruitvier
dichteputten (aandevoetvaneenberg)
omhoogwordtgepomptenwaardoorhet
uren laterweernaarbeneden,naardestad
stroomt.MaarDébydektezichookalvastin
voorandereproblemen,zoalsdieoveralin
Afrika voorkomen.

Tsjaad iseenSahellandincentraal-Afrika.
Tot1961 washeteenFransekolonie.Het
landwordtbewoonddoorlandbouwersin
dezuidelijkehelft ennomadeninhetnoorden.Bevolkingsgroeienerzijds,toegenomendroogteeneenafnemende kwaliteit
vanlandbouwgrond anderzijdsbrengendie
groepensteedsvakermetelkaarinconflict
overhetbeschikbarelandenwaterbronnen.Hetmeeste(drink)waterinTsjaad
komtvanoppervlaktewaterenuithandgegravenputten.Slechts20procentvande
bevolkingheeft toegangtotgoeddrinkwater,volgensdecriteriavandeWHO.In
deGuérazijnputtensomsdoofjo meter
diep.VolgensdeVNis56procentvande
bevolking analfabeet.

Alsnelnadeingebruikname vande
watertoren kregenveelafnemers geenwatet
meet,iniedetgevalnietelkedag.Ookwieop
zijn eigenbinnenplaatseenaansluitingop
dewaterleidingheeft, moetdusaltijd voor
eenvoorraadzorgeneneentonvullenals
watervoorhanden is.Deoorzakenvande
problemen liggengedeeltelijk op technisch
vlak,maarzijn vooraleenkwestievanslecht
beheer.
Heteerstetechnischeprobleem isde
kwaliteitvandetweegeneratotenwaatopde
pompdraait.Eéndaarvanwasalsnelonherstelbaatkapot.Eenfundamenteler probleem
isdatbij hetomhoogpompenvanhetwatet
aleendeelwegstroomt doordevertakkingen
naatdeafnemets. "Somskomtgeendruppel
boven",zegtHamidMoussaIbedou,diezich
heeft laten strikkenomdezakenbetette
regelen.
Het beheer vandewaterleidingwasaanvankelijkinhanden vanhetgemeentebestuur.Datwasalgauwdoorde benzinevoorraadheendieDébycadeauhadgegevenen
indenietvoldoendeomgenoegnieuwe
btandstoftekopen.Duswerdminder watet
opgepompt.Zowelgeldalsbenzine waren
achtetovetgedrukt.Steedsmeer mensen
hielden opmethetbetalenvanhunwatetrekening,maaralleendearmstenwerden
afgesloten. Datwashetmoment datHamid
betrokkenraakte.Hijiseenzoonvaneen
sultanvan hetgebied,maatdanktzijn gezag
veelmeeraanzijn verstand.Hijvormdeeen
commissievanvertegenwoordigersvanhandelaren,traditioneleleiders,eenmensenrechtenverenigingenoverheidsdiensten,die
hetwaterbeheer vanhet gemeentebestuur
heeft overgenomen.
"Wetroffen overaldiefstal aan",zegthij.
"Doorhetgemeentebestuur, door technici
diebenzinedoorverkopen,door autoriteiten
dieaansluitingen latenaanleggen inhun

betaaldwordt,zijn nu afgesloten ende
aftakkingen wordenzogoedenzokwaadals
hetgaat bij toerbeurtgevoed.Elkewijk heeft
ongeveeromdedagkraanwater.
Opdit momentzijn er3t2aansluitingen
opdeleiding.Wieeenaansluitingwil,
betaalteenmalig50.000Fcfa(ongeveer75
euro,hetmaandsalaris vaneen onderwijzer]
endekostenvaneenstuk leidingeneen
watermeter.Vervolgensbetaalt hij maandelijks voorzijn verbruik,750Fcfa(ééneuro)
perkubiekemeter.Intotaal312aansluitingenlijkt nietveel.Maar iedereendieeréén
heeft, laatookzijn burenprofiteren, vaak
vooreenmaandelijkse bijdrage, somsgratis.
Vanelkeaansluitingmakenzeker25
mensengebruik.Demeestendoendat niet
omdatzedekwaliteit vanhetwater direct
metgezondheid inverband brengen, maar
omdat het makkelijk is.

Controlevandeapparatuur.

Hamid:"Hetgaatnu redelijk, maarwe
vrezendatdieenegenerator hetsnelzal
begeven.Enhet blijft eenprobleemomde
rijken telaten betalen.Ikhebpastegeneen
journalist uitdehoofdstad dieopbezoek
was,gezegddatdeautoriteiten hun rekeningnietbetalen,waarzebijzaten.Vriendenwaren bangvoorme,maardebevolking
staatachterme.Enikhebgelukkiggeen
salarisvoorhetwerkvoordewaterleiding,
anderszou ikzulkedingen nietmeer kunnenzeggen."<f
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Vanwegedevoortdurendeonzekerheidoferwelwateruitdekraankomt,slaatiedereendieeenaansluitingopde
waterleidingbezit,eenvoorraadin.
genendie^eenaansluitingbezitten,kunnen^jrotezakkenvolwateraanhuis.geleverdkrijgen.Hetvervoerkatperezel.
huiszondertebetalenensomszelfs zonder
eenwatermeter teplaatsen."
Hamid,dieeenatelier runt waar metalengereedschappen en bouwmaterialen
wordengemaakt,bleefeenseenheledagbij
degeneratorendepompzitten omtezien
hoeveelbenzinedieverbruiken. "Zo'n vijf
literperuurenhetkostelfuur pompen om
detorentevullenmet honderd kubieke
meter water.Maarderekeningen vande
benzineleverancier warenveelhoger.De
technicusisbetrapt opdiefstalen ontslagen."Nadatdatwasgeregeld,besteedde hij
wekenaanhetpersoonlijk ophalen vangeld
bijdewanbetalers."Bijdehoogwaardigheidsbekleders kosttehet langegesprekken."
Geleidelijk kondecommissiedeschulden
vanhetwaterleidingbedrijfbijdebenzineleveranciers afbetalen. Kranen waarvoor niet
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