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MeerwatervoorEthiopië
Iedereenzalzichongetwijfeld deschrijnende beeldenherinnerenvandevreselijkehongersnooddie
Ethiopiëhalverwegedejaren tachtig trof Metmanenmachtwordtmomenteelgepoogdeennieuwe
hongersnoodalsgevolg vandedroogtetevoorkomen.TonVnjenhoek,projectmanager bijNOVIB,
reisdeonlangsmetfotograafRiesvanWendeldejoode naarTigrciy,eenprovincieinhetnoordenvan
Ethiopië.
DeReliefSocieyofTigray(REST],éénvan
departners vanNOVIBinEthiopië,iseen
goedgeorganiseerde hulporganisatie dieal
sinds 1978inTigrayactiefis. Indezenoordelijkeprovinciewonen 3,4miljoen mensen,
waarvan90procent afhankelijk isvande
landbouw.Demeestemensenleveninabsolutearmoede.Droogte,ernstige verschraling
vandegrondenweinigdiversiteit ineconomischeactiviteiten makenhetschieronmogelijkdevoedselveiligheidzekertestellen.
Aanvankelijk hieldRESTzich voornamelijk
bezigmet voedselverstrekking naar ontheemden alsgevolgvandeoorlogende
opvangvanvluchtelingen. Ookbij delaatste
oorlogindejaren negentigvormdediteen
belangrijke taak.Nu deoorlogisbeëindigd,
maaktRESTzichsterkvoorde wederopbouw
enontwikkeling vandelandbouw.Een
belangrijk onderdeel hierin ishetvoorkomen vanerosie.RESThelptprojecten opte
zetten terverbetering vandegrond,het aanleggenvanwaterreservoirs voorirrigatievan
akkersendeaanlegvanboomkwekerijen. De
500werknemers vanRESTzettenzichin
voorkennisoverdracht entrainingen aande

lokalebevolking,zodatzijeeneigen project
kanopzettenenbeheten, hetbouwen en
onderhouden vaneenwaterpomp bijvoorbeeldofhet uitgraven vaneen waterbassin
voorhet irrigeren vanhun akker.Watergerelateerdeziekteskomen veelvoor.Vrouwen
moeten somskilometerslopen voorschoon
drinkwater.

Opvang regenwater
RESTwerktsinds 1980samen met
NOVIB.Binnen het bodem-en waterconserveringsprogramma vanhetWaterResources
Development Department datdoorNOVIB
enRESTisopgezet,staat hetopvangenvan
regenwater centraal.IndelenvanTigrayvalt
genoegwater voortweeoogsten perjaar.
Probleem isdat hetwaterde vruchtbare
grond wegspoeltentevenshet schonedrinkwatervervuilt.Omwatervasttehouden
voorirrigatiebouwtRESTdammen, graaft
geulenenlegtterrassen aanwaardoorde
vruchtbaregrond mindergemakkelijk het
dalinstroomt.Inmiddelszijn tientallen
dammen aangelegd.Inplaatsvantweeoogstenperjaar isernu voldoendewatervoor

Doordehandmatigeaanlegvaneendammetjekrijgenduizendenmensentegelijkbeschikkingoverwater.
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drieoogsten perjaar.Dezeprojecten zijn
gecombineerd met het aanplanten vanbossenenveevoergewassen omerosietegen te
gaan.RESTbeheertmomenteel 37boomkwekerijen. Elkjaar wordtée'nmiljoen nieuwebomengeplant,dietezijner tijd gebruikt
wordenalsbrandhout en bouwmateriaal.

Waterprojecten
TonVrijenhoek isnet terugvaneen
bezoekaanRESTinMekelle,de hoofdstad
vanTigray.VoorNOVIBhoudt hijzichbezig
metpublieksactiviteiten gerichtopNederland.Deprojecten dieinEthiopië worden
gesteund,gaangrotendeels overhetverbeterenvanwatervoorzieningen.Zekerin het
kadervandevoedselzekerheid iswatereen
belangrijk onderdeelgeworden. Vrijenhoek
reedmetmedewerkers vanRESTdoorTigray
omtegaan kijken hoedeaanlegvandammen,hetuitgraven vanwaterbassins en het
instellenvanirrigatiesystemen vordert.Het
blijkt goedtegaan.
Debouwvaneendamiseenvrij kostbaarenlangdurigproces.Vandaardatook
kleinschalige projecten terverbeteringvan
dewatervoorziening worden aangepakt.Het
isdebedoelingdatvóórhetaanbreken van
devolgenderegentijd 15.000extra waterbassinsworden uitgegraven, veelal handmatig.
Vrijenhoek:"Datbetekent voorelke familie
eeneigenwaterbassin.Uiteindelijk hebben
100.000mensenprofijt vandezenieuwe
watervoorziening". Inderegenperiode,die
vanjuni tot augustus duurt, komendeze vijversvoltestaan voordedrogeperiodedie
volgt.Eennieuwedambetekent voorduizenden mensen tegelijk datzij overwater
kunnen beschikken, intotaaléén miljoen

kingminder snelgeneigdomverder tetrekkenopzoeknaarwater.Voorheen washet
probleem bijdroogtedatmensensnelhet
gebied verlieten.Voorderuinbouw zijn
druppelirrigatiesystemen ontwikkeld en
aangelegdonder begeleidingvanREST.
Medewerkerslerendelokalebevolkinghet
irrigatiesysteem teonderhouden,dat niet
veelmeer isdan metwatergevuldeoude
olievaten,waaraan rubberen slangen met
gaatjes zijn gekoppelddielangsde plantjes
wordengeleid.Elkedagmoetende gaatjes
wordendoorgeprikt."Eenveel effectievere
manier vanwatertoediening danmeteen
gieterofdoorhetheleveldonder water te
zetten",zegtVrijenhoek, "Elkeplant krijgt
zoregelmatigwaterengroeirdusveelbeter.
Erisveelminder watervoornodig".Technischekennisenondersteuning hiervoor
wordtzoveelmogelijk bij Ethiopische
instanties gezocht.

mensen.OverigensisRESTnietdeenige
hulporganisatie diemeehelpt aanhetverbeterenvan watervoorzieningen.

Voedsel voor het graven van een
waterbassin
Vrijenhoek verteltdatTigrayhet afgelopenjaar eenuitermateslechteoogsthad.
Redenvoortalvaninternationale hulporganisatiesomvoedselnaarEthiopië'tebrengen.RESTheeft hetvoorelkaargekregen om
voedsel-voor-werkprogramma'sin werking
tezetten."Delokalebevolkingkrijgt voedsel
voorhetgravenvaneenwaterbassin",zegt
Vrijenhoek. Ookkrijgen zij gereedschappen,
cementenbijvoorbeeld afsluiters. Vóórdat
gegravenwordt,moetduidelijkzijn ofde
geplandelocatieklopt.Hetbassin moet niet
teververwijderd zijn vandeakkerener
moerwaterheen kunnen stromen inde
regentijd. "Hethangt vandeondergrond af
ofdebodemvanhetbassinextra afgedicht
moetworden",zegtVrijenhoek. "Erzijnbassinsbijvan t2bij 12meteren6meterdiep.
Doordebodemscompactaantesmeren,
loopthetwaternauwelijks weg.Voldoende
water blijft overomdeakkersteirrigeren".
Debassinszijn nietbedoeldvoor drinkwatergebruik. "Demeestegezinnen hebbeneen
eigenwaterput voordrinkwater", zegtVrijenhoek."Het isgeengebied dat volledig
zonderdrinkwatervoorzieningen zit.De
aanlegvaneenwaterbassin isbedoeldom
effectieve landbouw tekunnen bedrijven,
waarvoorstrucrureel waternodigis".

OndanksdatRESTmetdevoedsel-voorhulp-programma'svelemensenbereikt,is
het project nogniet klaar.Ophetmoment is
90procent vanderuralebevolking inTigray
nogsreedsafhankelijk vande buitenlandse
voedselhulp.Hetprecaireaandesiruatiein
hetnoorden vanEthiopiëis,daternoggeen
schrijnende hongersnood bestaatmetvreselijke beelden vanuitgemergelde kinderen.
Hierdoor kandeindrukwordtgewekt dat
hetnognietzoverschrikkelijkslechtgaat.
"InEthiopiëbestaatnu weliswaargeenallesverwoestende hongersnood zoalsindejaren
tachtig,maar watdesamenwerkende hulporganisaties duidelijk willen maken,isdat
alswenu niethelpen,zeerbinnenkort wel
opnieuwhongersnoodzalontstaan",zegt
Vrijenhoek. "Datbetekentdat nu algeld
ingezameld moetwordenomnieuwevoedselvoorraden aan teschaffen. Metdezereis

naar Ethiopiëwillenwealséénvande
samenwerkende hulporganisaties latenzien
datdengo'sterplekkegoedwerk verrichten
juist omervoortezorgen dat binnenkort
geennieuwehongersnood ontstaat".
Intotaalgaat3,5miljoen dollaralsontwikkelingshulp naarErhiopië.Vanwegeeen
sterkgedaalde koffieprijs loopt het land
momenteelzo'n 116miljoen dollar misaan
koffieopbrengsten. Eenredelijke goeddraaiendeeconomischeactiviteit ishiermee in
éénklaptenietgedaan.Miljoenen Ethiopiërs
zijn vandekoffieproductie afhankelijk, f
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Maïsvormt éénvande belangrijkste
landbouwproducten. Hierendaar teelt men
tomaten,uienenwortels."MeteenwaterbassinpalnaasteenakkerisdelokalebevolH20
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