INTERVIEW

W I M LANGENDIJK NIEUWE DIRECTEUR

Jaarvandewaarheid
voorAquafbrAll
Na deofficiëleoprichtingvandestichtingAquajorAllop13/ebruariishetnutijdomaandeslag te
gaanendaadwerkelijkwaterprojecten inontwikkelingslanden tegaansteunen.Eenprojectwordtal
gesteund,eenprojectinKenia,ingebrachtdoorWaterleidingMaatschappijDrenthe.Opkortetermijn beslisthetbestuuroversteunaanandereprojecten.Hetbestuurzatintussennietstil:bedrijven
zijn benaderdom(financiële)steuntegevenen tijdenseenbestuursvergaderingop21 maartisWim
Langendijk benoemdtotdirecteurvanAqua/orAll.HijvolgtmedioditjaarEd vanZuidamop,die
nuinterim-directeuris.
AquaforAlliseenvervolgophetsuccesvolleproject 'Wateroverbrugt wereldwijd',
datdeKVWNinhetlevenrieptererevan
haar 100-jarigjubileum. Oud-voorzitter van
deVEWINenCommissarisvandeKoningin
inZeelandWimvanGelderisvoorzitter van
AquaforAll.Gepassioneerd vertelt hij waaromeenvervolgop'Wateroverbrugt wereldwijd' zobelangrijk is.Voordathij inde
drinkwaterwereld terechtkwam,werkteVan
GeldervoordeVerenigdeNaties inonder

EdvanZuidam.

meerBangkok.Zijngezinverbleefdaarook,
enhetwasvoorWimvanGeldereenschok
omzijn kinderen temoeten vetbiedenuitde
kraan tedrinken.InBhuran wordtwateraan
degodengeofferd, rerwijl tegelijkertijd kindetenstetven omdat zenietgenoeggoed
drinkwatet hebben.VolgensVanGelderisde
drinkwaterverdeling indewereld "schrijnendoneerlijk. Eenland met lageloonkostenmoetpriorireitgevenaandeaanlegvan
infrastructuur voorbijvoorbeeld drinkwarer
ennietaanbijvoorbeeld eennerwerk om
mobieltekunnen telefoneren. Daarvoor
moetdemaatschappij beseffen hoeonmisbaardrinkwater is.Nederland beseft datal
lang.Wemoetenhelpendatbesefoverde
landsgrenzen heen tedragen".
DatdoetAquaforAlldoor drinkwaterprojecren inarmelanden voorarmemensen
te(helpen)financieren.AquaforAllisopgerichtdoordeKVWNendeNVA. Het vijfkoppigebestuur bestaatuitWimvanGelder
(voorzitter),BjörnHoogwout (penningmeester),KarstJanHoogsteen, HansvanDijk
(secretaris)enWillemvanStarkenburg.Het
bestuur kanvoorpromotievandestichting
gebruik makenvaneencomitévanaanbevelingmetcoryfeeën alsCommissaris vande
KoniginginNoord-Brabant Houben,
VNO/NCW-voorzitterSchraven,SER-voorzitter Wijffels, voorzitter vandeRaadvan
Bestuur vanHeinekenmr.A. Ruysende
zwemmer Pietervanden Hoogenband.
Eenvijftal waterleidingbedrijven leverr
alfinanciële steundoordeafdracht van0,2
centperkubiekemetergeleverdwater.Deze
warerleidingbedrijven,WaterbedrijfGelderland,WaterleidingMaatschappij Drenthe,
ProvinciaalWaterleidingbedrijfNoord-Holland,BrabantWaterenWaterleidingMaat-
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schappij Limburg,zijn samengoedvoor
ongeveer40procentvandeaansluitingen in
Nederland.Herbeleidiseropgerichtdeze
tijdelijke garantiebijdrage binnen enkele
jaren opvrijwillige basisvandeklanten te
ontvangen.
Volgens(interim)directeur EdvanZuidamwordtopditmomentgesprokenmetde
meesteanderewarerleidingbedrijven.Hij
hoopr nogditjaar meer waterleidingbedrijven tebetrekken bijAquaforAll.Maar
behalvewaterleidingbedrijven kunnen ook
privatebedrijven eenbijdrage leveren.Zogaf
deRabobankvorigjaar alaantewillenhelpen,enverderzijn ingenieursbureaus en bijvoorbeeldaannnemers benaderd.Witteveen+Bos,Mouspompenbouw,Nelis Infra
endeKiwa-medewerkers reNieuwegein
hebbeninmiddels eenbijdrage gegeven,terwijl hier endaar nieuwe lokale initiatieven
beginnen tegroeien.
Maarwaaromzoueenbedrijfeen bijdrageleverenaanAquaforAll?Erzijn immers
meerhulporganisaties diewaterprojecten in
ontwikkelingslanden steunen.Volgens
ZuidamenVanGelderheeft datvooralte
maken metdegebundelde kennis enexpettisevanAquaforAllophergebiedvan
drinkwater.AquaforAllverzamelt fondsen;
dehulporganisaties bieden hun projecten
aanomgesteund teworden.AquaforAll
schakeltdeexpertisevanhaar ledeninomte

kunnen beslissen welkeprojecten het meest
zullenopleveren.Volgensverwachting heeft
AquaforAllbinnen deeigengelederen drie
vrijwilligers gevondendiede ingestuurde
projecten willenenkunnen beoordelen.
Hierdoor hoevengeenmensenvanbuiten
ingeschakeld worden.
Diebenaderingvormt sowiesoéénvan
desterkepunten vanAquaforAll.Doorzelf
geenprojecten uit tevoerenmaardezeuit te
bestedenaanmensen diedebenodigde
[lokale)kennishebben,wordtelkegeïnvesteerdeeurozoefficiënr mogelijk besreed.
Hoewelheroverhetalgemeenom relatief
kleineprojecten gaat,bestrijd VanGelderde
uitspraakdatdateendruppelopeengloeiendeplaatis."Ookalgaat het'maar'om
kleineprojecten, datmagnooiteenbeletsel
zijn omhet niet tedoen".Eenandere reden
voorbedrijven, behalveeengevoelde maatschappelijke betrokkenheid, ishetAquafor
All-keurmerk.Bedrijven dieeen bijdrage
leveren,mogen dit logovoerenopalhun
bedrijfsuitingen, variërend van briefpapier

PosterterpromotievanAquaforAll.

envisitekaartjes totauto's.Het beeldmerk
geefr aandatdebetreffende bedrijven maatschappelijkveranrwoord ondernemen.Aqua
forAllzelfheeft zichaangemeld bijhetCentraalBureau voorFondsenwerving, maar om
erkend teworden doordiestichtingmoet
eenlangdurig traject worden doorlopen.
DeaquisiriewordtvanuitAquaforAll
opgroterebedrijven gericht.Maar individueleledenvandeKVWNendeNVAworden
ookopgeroepen hun steentje bij tedragen.
Dewaterleidingbedrijven leverenaleen bijdrageperkubiekemeterafgezet water,maar
volgensVanZuidamkanookgedacht wordenaanhetdoorsluizen vandekortingdie
veelnutsbedrijven gevenbij automatische
incasso.Inhetbusinessplan,datvóórde officiëleoprichting naar buiten isgebracht,
wordtgesprokenover900.000euroaan
inkomsten voorditjaar.Vandirbedragis
ongeveer 200.000euronodigvoordekosten,
zoalshuisvesting,administratie, communicatieensecretariaat.Voordekomendejaren
wordt uitgegaan vangroei,zodat in2006een
bedragvanbijna 1,5miljoen euroaan
inkomsten wordr verwachr.

NGO's
Omditbedraggoedtekunnen besteden
isnauwesamenwerking metde hulporganisatiesnoodzakelijk. ICCO,NOVIB,SIMAVI,
UNICEFenCordAidhebben alaangegeven
desrichringtesreunen.Ookmet het
NetherlandsWaterPartnership wordr
samengewerkt.Medeopbasisvan informatievandeEngelsezusterorganisarie Warer
AidheeftAquaforAllacceptatiecritetia voor
ingeleverdeprojecrengeformuleerd. Een
belangrijk verschilmetdeBritten isweldat
WaterAidzelfookprojecten uitvoert, terwijl
AquaforAllalleenmaarfondsen aanlevert.
Omtocheenvingeraandepols tekunnen
houdenbij lopendeprojecten eistAquafor
Allweldatdebetreffende hulporganisatie
regelmatigrapporteert overdevoortgang
vaneenproject.Bovendien houdtAquafor
Allzichhet rechtvooreen onafhankelijk
onderzoek telaten uitvoeren naareenproject.
Almetalwordt heteerstejaar spannend
voordekersversestichting.AquaforAllzal
dirjaar vooralproberen (inter)nationale
bekendheid tekrijgen, onderanderedoor
hetgebruik vanpostersvan bijvoorbeeld
PietervandeHoogenband.VanGelderen
VanZuidam hopendatdepubliciteit niet
alleengeldoplevert,maarvooralookher
besefdatgoeddrinkwater van levensbelang
is.Of,zoalsKofiAnnanop wereldwaterdag
(22maarr)alzei:"Abluerevolution isneeded", f
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Besluit verdieping
Westerschelde binnen
driejaar
Binnendriejaar valthetbesluitofdeWesterscheldealdannietverdieptwordt.Nederlanden
Vlaanderenstellenbinnentweejaareen maatschappelijkekosten-batenanalyseeneenmiliettejectrapportcyeop.Daarna heeftdetweepolitieknognegenmaandenomeenbeluitte
nemen.
MinisterNetelenbos (VerkeerenWaterstaat]enhaarVlaamsetegenhanger Stevaert
hebbeneenmemorandum vandiestrekking
ondertekend. Destudie'srichten zichopdrie
scenario's:vasthouden aandehuidigediepgang,eenverdiepingmet90centimeter of
eenverdiepingmet 125centimeter.Verder
moetdestudieduidelijkheid brengenover
demogelijkheid vaneenopen verbinding
tussendeOoster-endeWesterschelde.Dat
zouhet hoogwaterpeil bij stormvloeden
kunnen verlagen.Ookmoerereen natuurontwikkelingsplan vootdeScheidemond
komen.
Ineentweedememorandum zijnde
partijen overeengekomen derisico'svan het
vervoervangevaarlijke stoffen opdeBeneden-ZeescheldeendeWesterschelde teverminderen.DeZeeuwsecommissaris vande
koningin VanGelderendegouverneur van
Antwerpen,Paulus,nemenen coördinerenderolopzich.Zijzoekenvooralnaaroplossingen voordeammoniakrransporren opde
Westerschelde.Daarnaast moetendehuidige
rampbestrijdingsplannen voordeBenedenZeescheldeendeWesterschelde wotden
geactualiseerd. C

Digitale foto's
Alsuforo'sdigitaalwiltdoorsturennaarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeftgeenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch matetiaalwordt afgeraden!
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