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Stichtinguit Gouda
helpt Kaapverdianen
aan drinkwater
InhetverlengdevandeSahelliggenvoordekustvanwest-Afrika deKaapverdischeEilanden.Het
klimaatkentlangeperiodesvandroogteenhergebrekaanvoldoendedrinkwatervormdeeengroot
probleem.Tegenwoordigisdesituatieeenstukbeter;deeilanden kunnenvrijwelhetheiejaardoor
beschikkenoverzuiverdrinkwater.Tochisnietvooralleeilandendezelfdeoplossinggevonden.Op
drieeilandenwordtgebruikgemaaktvanontziltingsinstallaties.Hetiseendureoplossingenalleen
weggelegdvooreilandendiegenoeg toeristentrekken.Vakantiegangerswillenschoondrinkwateren
zijn bereiddaarvoortebetalen.MaarnietalleeilandenvandeKaapverdischearchipelverkerenindie
positie.Fogoiséénvande benedenwindseeilanden.Hetteltongeveer37.000inwoners.Toeristen
komenervrijwel niet.Hierdoorzijn de/inancié'lemiddelen beperkt.Deeilandbewonersmoesteneen
andere,goedkopeoplossingvinden.
Fogo,Portugees voorvuur,wordtgedomineerd doordevulkaan Picowaarvande
top2864meter bovendeAtlantischezeespiegeluitsteekt.Toenaanheteind vande
zeventigerjaren nadriejaar droogtede
noodklok werdgeluid,wasFogoéénvande
eilanden dieerhetergstaan toewas.Het
eiland beschikteoveréénzoetwaterbron bij
dehoofdstad SanFilipewaar het water met
eendieselpomp van 118meter diepte
omhoogwerdgepompt.Debewoners aande
anderekantvanheteiland moesten 21 kilometerlopenomaanwater tekomen.Het
weinigeregenwater datviel,vloeideoverde
hardelavagrondenviaderibeira's (rivier-
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beddingen)dezeein.
Toenin 1979voorhetderdeachtereenvolgendejaar vrijwel geenregen viel,namde
regeringeenongebruikelijke stap.Zijvroeg
800.000,inhet buitenland woonachtige,
Kaapverdianen omhulp.Deregeringnodigdeeenaantal landgenoten vanoverzeeuit
vooreenbijeenkomst inMindelo,de hoofdstadvanheteilandSanVincente.Daarkondenzemeepraten enmeedenken overhet
oplossenvanhet waterprobleem.
EénvandeKaapverdianen diegehoorgaf
aandezeoproep wasAgneloSpinola.Hij isin
1937geboren opFogo,maar woontenwerkt

sinds 1964inNederland."Toen ik mijn
geboorteplaats Campanasbezocht,schrok
ik",verteltSpinola."Erwasgeen druppel
water enmijn vaderzei:'Helpons,anders
gaanweallemaaldood'".SpinolawildeFogo
helpenenging inzijn woonplaats Gouda
aandeslag.Metvrienden,collega'sen familieledenginghij vandeur totdeur enhaalde
oudpapierop.Algauwhad het actiecomité
donateurs.Erkwamgenoeggeldbinnen om
vandeopbrengst eenvrachtwagentje te
kopen.Daaropwerdeenwatertankvan1500
litergemonteerd. Hetwaterkonnaarde
mensen worden gebracht.

Cisternes
Maarnadriejaar gingdewagen stuk.
Hetactiecomité,dat inmiddels denaam
'Watet vootLeven'hadaangenomen, vond
deteparatie teduurenkwam toteenmeer
permanente oplossing:cisternes.Deze
waterbassinsgaan terugtotdetijd vande
GriekenendeRomeinenendedentoenal
dienstalsopslagvoordrinkwater.Deaanleg
issimpelendoeltreffend. Hetwater blijft
langetijd koelen vangoedekwaliteit. Het
regenwater wordtopgevangen opeenvloeiveld(lavada),waarna het naareen betonnen
reservoironderdegrond wordtgeleid.Vootdathet indetank terechtkomt, wordt het
watergefilterd. Eerstgrof,doordat het water
dooreenlaaggrind heenstroomt envervolgensdooreenfilter vanzand.Een'lavada'
wordteenvoudiggeconstrueerd vaneenlaag
natuursteen metdaaroverheen beton.De
groortevanhetopvanggebied isuiteraard
afhankelijk vandehoeveelheid regendievalt
endat varieertopFogonogal.Hoenoordelijkeropheteiland destemeerneerslag.Zo
konbij hetdorpCampanas volstaan worden
meteenvloeiveldvan250vierkante meter.
BijLacaca,waar weinigregenvalt,heeft het
vloeiveldeenoppervlaktevan648vierkante
meter.Doordathetbeton vandecisternes
dik is,somswelanderhalve meter, blijft het
water koelendekwaliteit langergoed. De
dieptevarieertvanvijftotnegen meter.
Intienjaar rijd hebbendeeilandbewonersmet financiële steun vanWatervoor
Leventiencisternesgebouwd.Delaatst
gebouwdecisterneligtbijhetdorpRibeira
Filipe.Dekostenbedroegen30.000euro.Het
bassinkwamin 1997gereed.Bijdit laatste
bassin iseenaftappunt viaeenleiding
gemaakt,maarbij deanderecisternes wordt
hetwatermeteenemmer aaneen touw
omhooggehaald.Debevolkingkanhet
waterkopen voorvijfescuud (4,5eurocent)
per20liter.Heronderhoud doendebewo-

50

H20

242002

nerszelf Vlakvoordatderegentijd begint,
wordendecisternesgoed schoongemaakt.
Vroegerwerdenzedoor iemand uit hetziekenhuis ontsmet, maar tegenwoordig wordt
hun hulppasingeroepen wanneer dekwaliteitvanhet water merkbaar minder wordt.
Eenander terugkerend punt van onderhoud
zijn descheurtjes dieinhet beton ontstaan.
Meestalontstaan zedoorhet waterdat het
betonaantast, maarsomsisactiviteit vande
vulkaan(delaatsteuitbarstingwasinapril
1995) hiervandeoorzaak.
Deregentijd duurt viermaanden endan
moeten decisternesvolzitten.Erisdan
250.000tot400.000literopgevangenendatis
genoegomde 15.000mensen van drinkwater
tevoorzien,ietsminder dandehelft vande
bevolkingopFogo.
AgneloSpinola,voorzittervandede
stichting,isnet terugvanzijn vierdewerkbezoekditjaar aanFogoenverteltdatdecisternesalflinkvolzitten.Datmoetook,want
eindoktober liephetregenseizoen a£Spinolakantevredenzijn met hetgeen hij gedaan
heeft voorzijn eiland."Sinds 1579zijn de
leefomstandigheden vandemensenerduidelijkopvooruitgegaan", constateert hij.
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Definanciering vandeprojecten opFogo
komtgeheelvoorrekeningvandeStichting
WatervoorLeven."Wijbrengen brengenper
jaar circa60.000eurobij elkaarwaarmeewe
dekosten kunnen betalen",zegtHansKramer,inmiddels 14jaar penningmeester van
destichtingensindsjuli 2000ereburger van
Kaapverdië.Tochbestaat nogsteedseen
watertekort opheteiland.Delandbouwop
Fogoheeft water nodigvoorhaargewassen,
maardeaanlegvaneenirrigatiesysteemis
eenbrugtevervoorWatervoorLeven.De
financiële middelen endekenniszijn dan
tochvaneenandereorde.Naast cisternes
houdt destichtingzichnu bezigmet het
bouwenvanschooltjes opheteiland."Daar
wasookbehoefte aan.Erzijn nu in twaalf
jaar tijd 14scholengerealiseerd",verteltKramerenthousiast.Toch isdebouwvancisternesnogniethelemaal uit hetoogverloren.
"Voorvolgendjaar bestaan plannen voorde
bouwvaneenschoolmeteencisternevan
200.000liter.Hetdakzaldienenalsopvanggebied.Wekunnen hetniet laten".t[
VoormeerinformatieoverStichtingWatervoor
LevenkuntucontactopnemenmetA^neloSpinola
(0182)5284op.Hetgironammervandestichting
is591400p.
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