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I N T R O D U C T I E VAN DE WATERMETER

Watermanagement
inSenegal
InAfrika blijft schoondrinkwatereenschaarsgoed.Vaakmoetenvrouwenenkinderenkilometers
lopenvoordatzijoverwaterkunnenbeschikken.Hetwaterisdanveelalverontreinigd,watleidttot
diarree, darmparasieten,ooginfecties enindeergstegevallencholeraentyfus.InSenegaloverlijdtéén
opde300kinderenaandegevolgenvandiarree.Slechtsdehelftvandebevolkingbeschiktover
schoonwater.DehulporganisatiePlan(hetvoormaligeFosterParentsPlan)probeerthierinverbeteringtebrengen.InvijfdistricteninSenegal iszijactiefmetwatervoorzienings-engezondheidsprojecten.Latrineswordengebouwdenwaterputtengeslagen.Deze,metgeld uitNederlandge/mancierde,opzetmoetdehygiënischesituatie indedorpenbevorderen.Omdebevolking hetbesefbijte
brengendatschoonwatereenkostbaargoed iswaarmeezuinig moetwordenomgegaan, heeftPlanin
hetdistrictThiésdewatermetergeïntroduceerd.Deplaatselijke bevolking iszelfverantwoordelijk
voordedistributievanwater, maarmoetdasookbetalenvoorhetgebruikvanwater.
Ongeveer70kilometer tenoostenvan
Dakar,dehoofdstad vanSenegal,ligtDiak
Mbodokhane.Hetiséénvandedorpen in
hetdistrictThièswaarPlanSenegal actiefis.
Indeschaduw vaneenaantal baobabbomen
wonen 10.000Senegalezen merendeels in
lemen hutten met rietendaken.Veescharreltdoordezanderigestraten endebevolkingleeft voornamelijkvande landbouw.
Aanderand vanhetdorp staateendieselpompdiehetwatervan 168 meter diepte
omhoogpompt naar eenwatertoren.Daarna
wordthetwaterviaeenondergronds leidingenstelselverderverspreid.Onder andere
naareenwaterpunt inhet middenvan het
dorp,waarhet wordt verkochtaandedorpsbewoners.Ditgebeurt meestaldooreen
vrouw,want traditioneelzijn devrouwenop
hetSenegaleseplatteland verantwoordelijk
vooralleswatmetwater temaken heeft.
"Bijhet waterpunt kosteenteilschoon
drinkwater tweeeurocent eneenemmeréén
eurocent.Deverkoopster mag 15 procent
houdenvanhet verdiendegeld.Derestgaat
indedotpskas.Vaakverkopendevrouwen
ooknogwatspullen vanhenzelf, bijvoorbeeldfruit engroente".AanhetwoordisLillianOkwirryMidi.Zijis'regional water and
sanitation advisor'voorwest-Afrika vanPlan
Internationalenlegtuit hoedewaterdistributieinzijn werkgaat."Eriséén waterpunt,
waarwaterpereenheidverkocht wordt,
maarerzijn ookhuizenmeteen rechtstreekseaansluitingendiehebben eenwatermeter.Eenmaalperweekwordt het verbruik
genoteerd enbetaalt mendegebruikteliters.
Devasteaansluitingen betalen omgerekend
44

H20

60eurocentperkubiekemeter.Ookditgeld
komt indedorpskas rerecht.Wijhopen dat
demensen zichopdezemanier bewust wordenvandehoeveelheid watetdiezegebruikenendatzeerzuiniger meeomgaan",
aldusLillian.InSenegalligrherwarerverbruikop30 literperpersoonperdag(Nederland:150liter,indeVerenigdeSraten600
liter).
Darhetnogniethelemaal naarwens
gaat,blijkt wanneer bijeen waterbak,
bedoeldvoormensen,ookveestaat tedrinken.Eennieuwetrogvoorhet veestaat
ongebtuikt teglimmen indezon.
Deuitvoeringvandit distributiesysteem

DewatertorenvanDiakMbodokhane,70kmtenoostenvanDakar,dehoofdstadvanSenegal.

ligt inhanden vandedorpsbewoners.Zij
moeten herzelfonderhouden enookde
financiële kanr wordrdoorhen afgewikkeld.
Daarroewerduit hun middeneenmanagementcomitésamengesteld.Hetzorgtervoor
datdeinkomsten worden bijgehouden en
herkiest,inoverlegmetPlanendeSenegaleseoverheid,eenbesremmingvoordeinkomsten.InDiakMbodokhane wasdatdeafgelopenmaanden 2140euro.Indezecontreienis
dateenfiksbedrag.Eerderwerdende
opbrengsten besteed aandebouwvaneen
medischcentrum.Hetdorpbeschiktnu over
eenkraamkliniek,eenapotheekeneenpolikliniek.Het comitéwilookandere dorpen
aansluiten eninmiddelswordterover

Dedieselpompdiehetwatervan168meterdiepteomhoogpomptnaardewatertorenvanDiakMbodokhane.
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adviseurs,indekwaliteitscontrole. Bedrijven
werden ingehuurd voordeleveringvande
pompenenleerden dedorpsbewoners hiermeeomtegaan.Tevenswerden demanagementcomitésopgeleid.

gedacht omeenwaterleidingaanteleggen
naareennaburigdorpdatnognietde
beschikkingheeft overschoon drinkwater.
Metdebouwvanlatrineswordr getracht
deverontreiniging vanwatertegen tegaan
endehygiënetebevorderen.Inhet district
Thiészijn er1600geplaatst,waarvan 160in
hetafgelopenjaar.EnookinDiakMbodokhanestaanopverschillende plekkendepas
gemetselde huisjes.LillianOkwirry:"Latrineszijn eeningangnaar verderesanitatie.
Mensen moeten hetbelangvan hygiëne
inzien.Maarhetplaatsen vanlatrines heeft
ooksocialegevolgen waarbij kindereneen
belangrijke rolspellen.Bijdescholen zijn
apartetoiletten voorjongens en meisjes,
vooroudereenjongere scholieren en aparte

Eénvande 1600latrines.

toiletten voorleraren.Kinderen hoevenzich
dan niet teschamenenwordenookniet
gepestdooroudereleerlingen.Viadekinderenbereiken weookdeouders.Wanneer zij
opschoolweleenwchebbenmaar thuis
niet,dangaanzedaat vragenoverstellen".
PlanSenegalwerktevoordit project
samenmetprivateondernemingen, deSenegaleseoverheidendeplaatselijke bevolking.
Erwerdgeluisterd naardewensen vande
dorpelingen eneenaantal mannelijke inwonersleerdehoezeeenlatrinekonden bouwenenkregeneenopleidingals metselaat.
Ookhielpendedorpsbewoners bij hetgravenvandegeulen voordewaterleidingen en
participeerden,samenmetdeparticuliere

Tochzagdebevolkingnietgelijk het nut
vandezewerkwijze in.Zekertegendewatermererwerdvreemd aangekeken.Ookalwas
het waternu schoonen hoefden zeniet meer
kilometers telopen,zewareneraangewend
dathetwatergratiswas.Nu kregenze
ineenseenwatermeter inhuisenmoestper
kubiekemeter verbruikt water afgerekend
worden.Eenanderprobleemwasdesamensrellingvandecomités.Omdatdeledende
administratie vanhetwaterverbruik bij
moeten houden, iskunnen lezenen schrijvennoodzakelijk. Ineen plattelandsgemeenschapinSenegalishetgrootstegedeeltevan
deinwonersanalfabeet.Juistonder vrouwen
isditeengrootprobleem,zodatrelatiefweinigvanhen indecomitészitten.Terwijlzij,
samen metdekinderen, het meest profijt
hebben.Doordardevrouwenen kinderen
geenkilomerersmeer hoeventelopen,kunnendekinderen weernaarschoolende
vrouwen houden meer tijd overvoorandere
werkzaamheden.
Inmiddelszijn inhetdistrictThiés meer
dandertigdorpen engehuchten die hun
water 'managen'zoalsinDiakMbodokhane.
Vaakzijn meerderedorpen aangeslorenop
eenwaterput enwotdenzedoor leidingen
vansomswelzestienkilometer met elkaat
verbonden.Dekosten vanditproject worden
geheelgedragendoorPlanSenegal.Een
gedeeltevanditgeldwordtbijelkaar
gebracht inNederland.Hiervoorbesraateen
specialeinzamelingsactie,die'Schaatsen
voorwater' heet.Scholieren kunnen zich
latensponsoren voorelkrondje datzeopde
ijsbaan draaien.Tweejaargeleden werdzo
800.000eurobij elkaargeschaatst. ^
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