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ï.Kokwiri, Kenya—Kokwiri isecu buurtschap aan hetVictoria
meer in hetwesten van Kenya (zie kaartje). De ongeveer20.000
mensen wonen verspreid in hutten. Zij kennenden luxeen leven
van devisvangst, wat landbouw eneen beetje handel. Zon 20
jaargeleden werd doordeoverheid eendrinkwaterleidingsysteem
aangelegd. Water wordtopgepompd uit hetVictoriamecr,
gezuiverd engedistribueerd naar openbare kranen indedorpen.
Na een aantaljaren goede diensten ishet nu alweereenjaar of
vijfgeleden dat delaatste druppels uit dekranen kwamen in
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Kokwiri. De waterorgamsatie van hetdistrict heeft het drinkwaterleidings_ysteem niet operationeel kunnen houden voor
Kokwiri. De mensen kopen uu het drinkwater weervan/ietseude
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kubieke meter. Het water komt rechtstreeks uit hetVictoriameer
en isongezuiverd (zie foto's).

Recent besloten lokale Kokwirüeiders hetheft ineigen handen te
nemen. Zij hebben eenwatercomite'opgericht met alsdoel om het
leidingnetwerk terepareren. Hetwatercomite heeft beslotenhet
eigendom endezorg van hetwaterdistributiesysteem overte nemen
van deoverheid. Dedistrict-wateringenieur schat dekosten voor
herstel van hetdistributiesysteem opzo'n tweehonderdvijftig
duizend gulden. InKokwiri isbegonnen methetinzamelen van geld.
DeKokwirigemeenschap zaleen deel van de kosten zelf opbrengen,
maar niet alles.Het watercomite isook op zoek gegaan naar externe
financiers enheeft viadeKeniaanse niet-gouvernementele organisatie Community Initiatives Support Services aangeklopt bijSIMAVTs
Wereld Water Fonds (SWF)
Injanuarijl. heb ik,alslidvan hetSIMAVIWereld Water Fonds, een
bliksembezoek gebracht aan hetKokwirigebied.Ditbezoek werd
mede mogelijk gemaakt metdeassistentie van hetNederlandse
waterproject mKisumu,datinhetKokwirigebied werkt, maar uitsluitend op hetgebied van handpompen. De Kokwirigemeenschap
bleekgoed georganiseerd. Op eigen initiatief wordt aan verschillende
projecten gewerkt tenbehoeve van degemeenschapsontwikkeling en
het algemeen welzijn. De vruchten van deeigen inspanningen vande
Kokwirigemeenschap zijn enkele goed gebouwde en onderhouden
scholen en een aantal drukbezochte kerkgebouwen. Deze indrukwekkende prestaties gaven mij hetvertrouwen datde Kokwirigemeenschap ook hundrinkwatersysteem zullen gaan onderhouden. Reden
om hetSIMAVIWereld Water Fonds aantebevelen hetverzoek om
financiering positief te honoreren. De Kokwiri-projectaanvraag isook
om andere redenen interessant.
2. Beleidsomslag en nieuwe paden — Hetinitiatief vande
Kokwin-gemeenschap omdezorg voor de watervoorziening vande
overheid over tenemen illustreert deomslag inhetbeleidsdenken
over drinkwatervoorziening voor tropische buitengebieden sindsde
jaren tachtig. Veranderingen, die parallel zijn aan de ontwikkelingen
in Nederland enEuropa [1].Naeen overzicht van het beleidsdenken
over drinkwater ensanitatie indejaren tachtig schetst ditartikelde
zich momenteel uitdesector terugtrekkende lokaleenexterne overheden. Tropische buitengebieden zijn intoenemende mate aangewezen opheteigen initiatief, daarbij wel ofniet ondersteund door
niet-gouvernementele organisaties. Dedrinkwaterbedrijfstak vanhet
Verenigd Koninkrijk ontwikkelde deformule singlesectorsingleissue.
Deze formule koppelt debedrijfstak inhetVerenigd Koninkrijkaan
scctorontwikkeling montwikkelingslanden. SIMAVfs Wereld Water
Fonds acht heteen goede zaak om deze formule aangepast ookin
Nederland teontwikkelen. Waarom?

3. Mensenrecht —Drinkwater incombinatie met sanitatie zijn
voorwaarden voor leven,gezondheid enwelzijn. Drinkwater ensanitatie worden dan ookgerekend totde sociale mensenrechten. Vele
landen, waaronder India, houden de staat verantwoordelijk voor
watervoorziening ensanitatie[2].
Deinternationale dialoog over armoedebestrijding in ontwikkelingslanden postuleerde indejaren zeventig pertinente en harde sociaalpolitieke ambities, diedoor deVerenigde Naties werden geproclameerd. Een daarvan was healthfor all by2000.Deugdelijke drinkwateren sanitatievoorzieningen voor de mens bleken een van denoodzakelijke voorwaarden voor health forall by2000.Ditinzicht verschafte
het argument om dejaren tachtig temaken tothet Internationale
Water Decennium metalsdoelstelling Water for Allby 15190.
Veel nationale overheden van ontwikkelingslanden adopteerdende
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doelstellingwaterandsanitationjaral!by195(0.Zijwistenzich daarbij
inderuggesteund doorinternationale financiering endoorlokale
politiekeagendas.Dedoorinternationaleorganisatiesgeïnitieerdeen
doorlokaleoverhedenovergenomen scctotdoelstellingwaterfor allby
1990werduitgewerkt innationaleenregionale meerjarenplannen.
Nationaleoverheidsdienstenvoerdendeplannen vervolgensuit,
veelalgesteund doorexternefinanciering enveelalgeassisteerd door
externeuitvoerders(=consultants).Dedecadewasaanbodsgericht,
z.g.topdown. Velehonderden miljoenen mensen kregenindeloop
vanhetWaterDecennium debeschikkingovereenensomsmeerdere
deugdelijke drinkwater-danwei sanitatievoorzieningen.
Deuiteindelijkegebruikers vandevoorzieningen speeldengeen
noemenswaardige rol,niet indeplanning,nietindeuitvoeringen
nietindefinanciering. Gebruikers beriepenzichophunarmoede
zodra betalingvoorwatertersprakekwam.HetInternationaleWater
Decennium werd aanbodsgericht.
Deinspanningen vandejaren tachtighebbentochhetdoelniet
bereikt.Deugdelijke drinkwatervoorziening ismisschien weleen
rechtvooriedermens,maarzoverishetnoglangniet.Opdit
moment zijn nogruim 1 miljard mensenzowelophetplatteland
alslevendinenaandeperiferie vanstedenvoorhun drinkwatervoorzieningaangewezenoprivieren,irrigatiekanalen ofopenputten.
Enbijna 3 miljard mensen beschikken nietoverdeugdelijke sanitaire
faciliteiten. Inariedegebiedenmoeten miljoenen mensen hetdoen
metminderdan10literperdag.Vergelijk datmetonsverbruikvan
140 literzeerzuiverwaterperdag,waarmeewezelfsdeautowassen
endetuin besproeien.Ennogeenseenmiljard mensen hebbenwel
eenverbeterdewatervoorziening indevormvaneenIcidingnctwerk
ofeenhandpompindebuurt, maardiefunctioneert slechtsgebrekkig(enkeleurenperdag)ofniet.Degebruikers vandezesysremen
zijn tochweerterugverwezennaardetraditionele watervoorziening,
dusderivier,eenplasofeengegravengatindegrond.Ooknu
zoudendeugdelijke drinkwatet-ensanitatievoorzieningen voor
iedereendekindersterfte reducerenmetmeerdan50%enhetaantal
aanvallen vandiarreedoenverminderen meteenkwart[3].
4.Beheer—Deugdelijke drinkwater-en sanitatievoorzieningen
kosten geld,zoweldeaanlegalshetgebruikenhetondethoud.
Tijdens hetWaterDecennium is veelgeldgeïnvesteerd indeaanleg
vanvoorzieningen.Dezorgendekostenvangebruikenonderhoud
werdenaandelokaleoverhedenovergelaten.Maar,helaas blijken
lokaleoverheidsdiensrenzoalsdievanKokwirimaaraltevaakmetin
staatomhetonderhoud tedoen,metalsgevolgdatdevoorzieningen
aftakelen enkapotgaan.

In 15513 werdinNoordwijkeenministersconferentie gehoudenover
drinkwaterensanitatic.Deministers uitdegeheleweteldbesptaken
deonderhoudsproblcmen.Meeraandacht vooreffecriviteit enduurzaamheid werdbepleit.Noordwijk besprakookhoedeeconomische
aspectenindesectorteintroduceren.Dedeelnemersaandeconferentieconcludeerden datoverheden nietgeschiktzijn voorhetondethoudvanopenbarevoorzieningen.Deconferentie bevalaanomde
overheidsrol tebeperken totfaciliterend. Debedrijfsvoering van
publiekewatervoorzieningen zouaanautonomeorganisaries moeten
wordenovergelaten voorstedelijkegebieden.Eenandereaanbeveling
washeteigendomendezorgvandewater-ensanitatievoorzieningen
zoveelenzovermogelijk tedecentraliserenenzelfsovertedragenaan
degebruikers.
En,hoestaat hetmetderealisatievandezeaanbevelingen?
5.Destedelijke bedrijfstak komt inbeweging —Europa
verliest haarbinnengrenzen.Dewereldwordteenglobalvillage.
Deindustrie,maarookdewatersectorcommercialiseert en internationaliseert [4]. DeFransebedrijven CompagnieGeneraledesEauxen
LyonnaisedesEaux,zijn opdebeursvanParijsgenoteerd.Enkele
jarengeledenzijndemeesteEngelsewaterleidingbedrijven geprivatiseerd. OokNederlandsewaterleidingbedrijven passenhun financiële
structuren aan[5J. Contacten metcommerciële banken intensiveren.
Waterleidingbedrijven krijgen temaken metjinancicleratios. De
WereldBankhamertopkostendekkingenstimuleert inontwikkelingslandenprivatiseringvande bedrijfsvoering.
Warerleidingbedrijven zijn zichbewustvannieuwe,zichontwikkelendeinternationale markten.FranseenEngelsewaterleidingbedrijven zijn opinternationale markten actiefomconcessieste
verwervenvoordebedrijfsvoering vanwaterleidingbedrijven, ookin
ontwikkelingslanden [6]. Hoewelookcommercieel,gaathetNederlandseAQUANET(nog)nietzover.AQLJANETbeperktzichnogtot
het leverenvanadviesdiensten tegenbetalingoverdegrenzen[7].
Ishiermeedesectottoekomst geschetst?Hetantwoordopdezevraag
isslechtstendele.DeEngelseenFransebedrijven enAQLJANETzijn
commercieelenrichtenzichopautonomeencommerciële bedrijven.
Sectoronrwikkeling inbuitengebieden valtechterbuiten deinteresse
vandezebedrijven.
6 ...endebuitengebieden? —UNICEFkwamenkelejaren
geleden meteenuitdagend vootstel.Ontwikkelingslanden die20%
vanhunontwikkelingsbudget zouden bestemmen voor basisvoorzieningen waaronder drinkwater ensanitatie,zoudeneengelijk
bedragerbij moeten krijgen vanderijke landen, herz.g.20-20
initiatief Onzeminister voorOntwikkelingssamenwerking heeft
dit initiatiefverwelkomd eninhetNederlandse beleid opgenomen.
Endepraktijk? Duurzaamheid eneffectiviteit evenalsdebetaling
vandeonderhoudskosten zijn cenrraledoelstellingen vanhetNederlandsesectorbeleid voorontwikkelingssamenwerking. DeNederlandseoverheidstimuleert,innavolgingvande ministersconferentie
teNoordwijk,eveneensdecentralisatie,gebruikersparticipatie(en
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zelfsgebruikersownership]vanvoorzieningen,debetrokkenheid van
nietgouvernementele organisatiesendeprivésector.Vandegebruikerswordtverwachtdatzij medeverantwoordelijk zijn voordeaanleg
enzichverplichten tothetgoedegebruikenhetonderhoud vande
voorzieningen (z.g.demand driven benadering).InhetNederlandse
beleidresteertvootcentraleoverheidsdiensteneenfacilitcrendeen
adviserende rol.Parallelaanhet terugtreden vanlokaleoverheden
lijkt ookdeNedetlandseoverheidssteun zichuitdesectorvoorde
buitengebieden terugtetrekken,hetinitiatiefmeetenmeeroverlatend aandegebruikersenhendaarbij ondersteunende nietgouvernementeleorganisaties.
India,debelangrijkste ontvangetvanNederlandse overheidssteun
voordrinkwaterontwikkeling, beschouwt communityparticipationas
ameanstoanend, theendbang betteroutcomesintermsofuseojjacilities,
reliabilityofservices, changesinhealthhabitsandsustainableoperationand
maintenance[8]. InIndia wetdin1992 degtondwetgeamendeerdom
hetbeheervandeinfrastructuur opdorpsniveau overtedtagenaan
dotpsbestuten. Dezeoverdracht wordtmomenteelgestaltegegeven
opdorpsniveau inIndiaenelders,ookindedoordeNederlandse
overheidondersteunde drinkwatetprojecten.Indezeprojecten wordt
intoenemendematesamengewetkt metz.g.grassrootsorganisaties
ombeheerscapaciteit teontwikkelen opdorpsniveau.
Want,watisdesituatieopdotpsniveau?Datblijkt heelverschillend.
Veeldorpsbesturen zijn zwakenveeldorpen beschikken overweinig
financiën. Erzijn ookdorpen,diewelgoedgeorganiseerd zijn,ende
middelen willenenkunnen opbrengen voorhetbeheetenonderhoud vanopenbarefaciliteiten. Inhetalgemeen isdetechniek niet
gecompliceerd,enopdorpsniveau welvoorhanden.Hetgaat immers
meestalomeenvoudige techniekenzoalshandpompen, beperkte
distributiesysteempjes enkranen.Zelfsdematerialenenonderdelen
zijn metenigeinspanning weltekoop.Dekunst isomdotpen stap
vootstaptemotiveren enassistetenophunontwikkelingspad.En
datisingewikkeld.Zozijn etvooteenproject inIndiapetdorpt5o
stappengeïndenrificeerd alvorenseendrinkwatetproject opdorpsniveauovergedragen isaanhetdotpsbestuut.Demeestevandeze
stappenkunnen,tetontlastingvandeovetheid,metassistentievan
eenbegeleidendelokaleengespecialiseerdeNGOwordengezet.
MomenteelzijnsectotNGOsinontwikkelingslanden enookinde
rijkelanden betrekkelijk dungezaaid.Sindsdeinternationale waterconferentie inBarbedosinnovember 1995 isdeontwikkelingvan
capaciteitinNGOsendeontwikkelingvansectotNGO-netwerken
eenvandeaandachtspunten indesectorgeworden.Degroeiinsector
NGOsinontwikkelingslanden isvootdeNederlandseNGOSIMAVI
aanleidinggeweestomeensectorfonds testatten vootdrinkwateten
sanitatie.
7.SIMAVI's Wereld Water Fonds —Enigejaren geleden besloot
SIMAVIhaat WcteldWatet Fondsoptetichtcn.Dedirecteaanleidingwashettoenemend aantal vetzoeken aanSIMAVIvanzuster
NGOsinontwikkelingslanden omdrinkwater- ensanitatieptojecten te financieren.
SIMAVIiseencharitatieve,nietgouvernementeleenniet confessionelevereniging.SIMAVIheeft alsdoelomdegezondheidszorgenher
welzijn vanarmeninontwikkelingslanden tevetbeteten.SIMAVIis
opgerichtin1925enisdaarmeedeoudstenietconfessionele, charitatieveorganisatieinNederland.SIMAVIstaatonderdebescherming
vanH.M.deKoningin.In1994richtteSIMAVI haarWereldWatet
Fonds(SWF) op. HetSWF richtzichopdevetbetetingvandewatervoorzieningensanitatie buiten Eutopa,ophetplatteland vanontwikkelingslanden.DeoprichtingvanhetSWF washetantwoordvan
SIMAVIopdetoenemendevtaagvanuit India,Kenyaenveleandere

landencounterparr NGOsnaarfinanciëleondersteuningbij drinkwatetensanitatieptojecten tenbehoevevanzowel instellingen
(ziekenhuizen)alsgemeenschappen.Dezetoenamewordtinverband
gebrachtmetdezichterugtredende overheden.Over 1995financierde
SIMAVI37projecten vooteenbedragvanruim/700.000,-.In1996was
ditopgelopen tot45 projecten vooreentotaalbedragvanruimeen
miljoen.
8."Single sector, single issue"— HetSWF ambieert continuïteit
voordesectorontwikkelingopdorpsniveau inontwikkelingslanden.
HetSWF richtzichuitsluitend opruraleenperiurbanebevolkingsgroepen inonrwikkelingslandcn.HetSWF is onafhankelijk, los van
deoverheid,hetis eenNGO,charitatiefenonafhankelijk vanpolitiekedoelstellingen. HetSWF combineert fondsenwerving inNederland
enprojectondetsteuninginderropen.
Momenteelontvangt hetSWFvoornamelijk incidenteledonaties van
eengrotegroepkleineenookenkelegroteredonateurs.Herincidentelekataktetvandefondsenwerving verhindert hetaangaanvan
langeretermijn verplichtingen,enbemoeilijkt continuïteit.Doorhet
SWFgefinancierde projecten zijndaaromdoorgaanskleinschaligen
incidenteel,eenhandpomp hieteneenlatrinedaar.Omhaar bijdrage
aansecrorontwikkeling teverdiepen streeft hetSWFnaatdeontwikkelingvansttuctureler relatiesmethaatdonateursenmetname
metdedrinkwatet enafvalwarerbedrijfsrak inNederland.HetSWF
beoogt,innavolgingvanhetEngelseWATERAID, eenbrugteslaan
tussendewater-enafvalwatersector inNederland endeverbetering
vandrinkwatervoorzieningen ensanitatietenbehoevevandehave
notsinontwikkelingslanden. HetSIMAVI WereldWaterFondsisdus
singlesector(deNederlandsewaterleidingen zuiveringsbedrijfstak)
en singleissue(drinkwater ensanitatieinontwikkelingslanden).
Nauitvoerigebeschouwingenbezinningheeft Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland (DZH)recentbeslotengeleidelijk aansamenmet het
SWFactiviteiten teontwikkelen.DZHbaseerdezijn besluito.a. op
argumenten alsdemaatschappelijke verantwoordelijkheden vanhet
bedrijf) diezegraaggestaltewilgevenopeenbeperktaantal terreinen
enookgerichtophendienietovereendeugdelijke watervoorziening
beschikken.DZHissamenmetSWFdoendeomeen gezamenlijk
actieplan teontwikkelen.WathetSWFbetreft iserbereidheidomook
meranderebedrijven overheraangaanvansamenwerkingsrelariesin
gesprekregaan.
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