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ACTUALITEIT

LOKALEBEVOLKING KRIJGT MEER TEZEGGEN OVERDRINKWATER

Watervoorziening in
Mozambique nade
overstromingen
Na deoverstromingendieMozambiquebe,ginditjaar troffen, probeertmenmetmanenmachtde
watervoorzieningenindit[and teverbeteren.LeoStolk,pnyrammamedewerkervanNovib,was m
februari inMozambique.Hijverteltinonderstaand verhaalhoesamen metderegionaleenlokale
autoriteitencjewerktwordtaaneensysteemwaarbijvooralde^ebruikersinvloed krijgen in het
beherenvanschoon drinkwater.
Eénvandedoelstellingen vanzijn reis
naarMozambique was omeensoortactieplan optezetten metdeprovincialeoverhedenophetgebiedvandewatervoorziening.DeNederlandse organisatievoor
internationale ontwikkelingssamenwerking
isalgeruime tijd bezigomindezuidelijke
provinciehoofdstad Xai-Xaieenplanvoorde
watervoorziening optezetten.
LeoStolk:"Toenikin 1984voorheteerst
inMozambique kwam, wasdedrinkwatervoorzieningslecht.Hetkoloniale verleden
wasnogopallerlei terreinen duidelijk voelbaar.Destijds hadden dekoloniale machthebbersderuraledrinkwatervoorzieningen
dievoordearmere wijken zekerniet hoog
ophetprioriteitenlijstje staan.Nadat
Mozambique in 1975 onafhankelijk werd,is
meeraandacht ontstaan voordedrinkwaterproblematiek. Mensen werden opgeleiden
technologie werd ontwikkeld". Aanvankelijk
zorgdeNovibviaeeneigenkantoor voor
financiering entechnische ondersteuning
vanprovincialediensten enhun projecten.
Delaatste tienjaar coördineert deNovibvia
eenlokalewaterdeskundige deondersteunendediensten vanuitde hoofdstad
Maputo.Niet alleendeprovinciale diensten
werden partners vande warerprojecten,
maar ookdeplaatselijke niet-gouvernementeleorganisaties.

Vluchtelingen
Indejaren negentig werd Mozambique
geteisterd door burgeroorlogen.Tijdensdie
oorlogen zijn veelmensen vanhetplatteland naardedistriers-en provinciehoofdsteden gemigreerd, omdat de stedelijke
gebieden veiligeeilandjes waren. Zo
ontstond eenheelandere problematiek voor
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dedrinkwatervoorziening. Hoeregeljede
drinkwatervoorziening voordievluchtelingen indesteden?Novibprobeerdedelokale
waterleidingbedrijven testeunen. InXai-Xai
wasdesteun ineerste instantiegerichtop
dedrinkwatervoorziening aandevluchtelingen diezich ronddestad vestigden.
Geziendedichtheid vandebevolkingkonde
drinkwatervoorziening hetbeste worden
geregeld doordekleine drinkwatersystemen
uit tebreiden mettappunten indevluchtelingenwijken.

Lokale beheerscommissies
Nagezamenlijke evaluatie metde
provincialeoverheden isNovibnubezigde
waterleidingsystemen buiten Xai-Xaigeleidelijk overtedragen aandelokalewaterbeheerscommissies. Momenteel worden

Vrouwenbepalenmeestalhoehetwaterverdeeldwordt.

dezesystemen nogbeheerd door hetstedelijk waterleidingbedrijf Maarditwaterbedrijfheeft aangegevenzichvoortaante
willen concentreren opdestad zelfenzich
niet meer tewillen bezighouden methet
beheervandewatervoorziening verbuiten
destad.LeoStolkvindtdatacceptabel."Het
waterleidingbedrijf heefr zijn handenvol
aanhetinstand houden vaneendrinkwatersysteem indestad.Niet alleenvergtde
toevoervanwaterveelaandacht, ookde
kwaliteit vandewaterleidingen moet
worden verbeterd.Hetkostveelgelden
energieomookdesystemen dieeenbehoorlijk eind buitendestadliggen,teonderhouden"."Eenwaterleidingbedrijf zoalsdatvan
Xai-Xaiiseentechnisch georiënteerd servicebedrijf, datzich nauwelijks bezighoudr
metdewensen, klachtenenideeënvande
gebruikers.Hetmoet meteenzeer beperkt
budget hetwatersysteem indestad onderhouden. Problemen merwaterleidingen in
destadzullen natuurlijk eerder worden
opgelosrdanproblemen diezich60kilometer verderop voordoen".
Novibprobeert degebruikersvanhet
drinkwatersysteem tebetrekken inhet
beheer.LeoStolk:"Wedenken dathetwatersysteem danduurzamer kanworden
gebruikr.Ditstandpunt wordt vooreen
belangrijk deelonderbouwd door hetnationalewaterbeleid inMozambique,waarinals
basisprincipe wordtgehanteerd datde
gebruikers zoveelmogelijk inhetwaterbeheer moeten kunnen participeren als het
om kleinere,rurale watersystemen gaat.Met
deprovinciale overheid,hetwaterleiding-

bedrijfin Xai-Xaiende vertegenwoordigers
vandedoelgroep bekijken wewelkestappen
ondernomen moeten worden omdereeds
bestaande watervoorziening inde landelijke
gebieden over tedragen aandelokale
beheerders.Hetwatersysteem werktredelijk, maar ermoet noghetéénen ander aan
verbeterd worden.Belangrijk isdat weeen
goed functionerend systeem niet moeten
laten verpauperen om hetvervolgens te
vervangen door eengeheelvernieuwd en
politiek verantwoord watersysteem.We
zoekendus naar eenmanier waarbij de
huidige watervoorziening blijft functionerenendegebruikers meer zeggenschap
krijgen overher beheer ervan".

Vrouwen
Novibwilbewerkstelligen datde
gebruikers ookmeerprofijt krijgen van het
feit datzijhet watersysteem beheren."Alle
mogelijke keuzesdieje kunt maken in het
ruraledrinkwatersysteem moeten worden
nagegaan,zoals welketechnologie enwelke
beheersmechanismen men het bestekan
hanteren.Overhetalgemeenzorgende
vrouwen voorhet water.Nu beslissen zij
warzewillen:eenput meteendeksel ofeen
put met eenpomp,eenput met een waterpomp ofeenput met eenzonne-energiesysteem,gekoppeld aandevraagwat het
kosten hoeveelhetgaat kosten om het aan
degang tehouden. Degebruiker wordt niet
meer opgezadeld meteen tedure oplossing
dieweliswaar hetsysteem instand houdt,
maardecapaciteit vandegebruikers te
bovengaat.Daarmeeishet probleem
natuurlijk nietopgelost", volgensStolk.
Indepraktijk wordt nogweinigdoorde
gebruikers zelfbesloten. "Weproberen

iedereen ervan teovertuigen dat dejuiste
keuzedoor degebruikers moet worden
gemaakt. Momenteel zijn webeziguit te
vinden watdebeste benaderingisvan zo'n
beslissingsproces enwatdevoorwaarden
zijn vooreengeslaagd beheerofeen duurzame oplossing voorwatervoorziening.De
bevolkingiszoverdatzeniet langer alles
automatisch accepteert, maarzelfookiets te
zeggen wil hebben overhet drinkwater. Wij
beslissen dus niet watdebeste keuzeis.
Gebleken isdat alsvrouwen deelnemen in
het beslissingsproces,oplossingen snel
worden gevonden".

Te weinig schoon water
Mozambique heeft eentekort aan
schoondrinkwater. Inverschillendegebiedensterven mensen alsgevolgvaneen tekort
aanschoondrinkwater. Intijden van
droogtestaan ookdegroterivieren droog.
Tweederdevandebevolkingwoont inde
kuststreek waareenbeperktevoorraad zoet
water is.Debevolkingvanhet droge binnenland isvolledigafhankelijk vandetechnischeoplossingenvoor drinkwatervoorzieningen. Hetgrondwater ligtoptachtig tot
honderd meter diepte,zodat men vrijwel
volledigafhankelijk isvan oppervlaktewater.
Inderegenperiode isditjaar abnormaal
veelregengevallen.Het leiddedeelstot de
watersnoodramp dieMozambique teisterde.
Eenandereoorzaak isdat bijvoorbeeld in
het stroomgebied vanderivieren veelland
alslandbouwgrond ingebruik isgenomen,
waardoordeabsorptiecapaciteit afneemt.
LeoStolkheeft tijdens zijn laatste reis
naar Mozambique niet met iedereen
kunnen praten diebetrokken isbij het
watervoorzieningsproject inXai-Xai.In

EendrinkwaterputindebuurtvandezuidelijkeprovinciehoofdstadXai-Xai,waarmeerdan100.000mensen
wonen.

SteedsmeerdorpeninMozambiquekrijgeneen
centraaltappuntvandrinkwater.
februari heerstechaos inhet land alsgevolg
vandeoverstromingen. Xai-Xaiheeft hij
nierkunnen bezoeken.Hetwater isnu
gezakt.Pasenkelewekengeleden konde
nationale verbinding tussen Maputo en
Xai-Xaiweerbegaanbaar gemaakt worden.
Het land krabbelt langzaamop.
VolgensStolkwashet schrijnend hoede
media met dewatersnoodramp in Mozambiquezijn omgegaan. Bekend isdat in het
begin vanderampeen beperktaantal helikopters beschikbaar wasom mensen te
redden.Totdat deBBCbesloot om verschillendecamerateams naar het rampgebied te
sturen.Erwaren inmiddels verschillende
overstromingen geweestdiedeomvangvan
deramp hadden vergroot.Nadat debeelden
vandeBBCoptelevisiewerden vertoond,
zijn ookanderepersagentschappen naar het
rampgebied getrokken omde overstromingen vast teleggenenexclusieve reportages
temaken.Sneldaarna kwamen hulporganisatiesopgangommensen uit hetgebied te
helpen.Hetfeit dat verslaglegging vaneen
ramp afhangt vaneen redacteur vandeBBC
vindt Stolkeng.Aandeandere kant iser
meer aandacht gevestigd opderampzalige
situatie.Daardoorzijn meer hulpacties op
ganggekomen enzijn mensen gered.
"Heteerstewaaraanje denkt isdatals
gevolgvandewatersnoodramp men helemaalopnieuw moet beginnen met deorganisatievande(drinkwatervoorziening".
Stolkgaatvolgendemaandterugnaar
Mozambiqueomverdertepratenmetde
lokalewaterleidingmaatschappijen enautoriteitenoverwaterbeheer doordegebruikers. <f
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