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D U I N W A T E R B E D R I J F Z U I D - H O L L A N D S T E U N T WATERPROJECT
I N AFRIKA

Zimbabwanen
herstellenoude
drinkwaterinstallatie
Waterprojecten dieinruralegebiedenvanAfrikaanse ontwikkelingslandenzoalsKenya,MozambiqueenOegandawordenuitgevoerd,betreffen vaakhetverbeterenvanbestaande waterputten.
Eenvoudigetoepassingendiedebevolkingvaneendorp betrekkelijksnelweeraanschoondrinkwater
kunnenhelpen.Indevoormaligemissiepost'DeMorgenster',eendorpmetruim7.000inwonersin
hetzuidoostenvanZimbabwe,staatalsindsheteindvandenegentiendeeeuweenwaterinstallatie
diehetheledorpvanwatervoorziet.
Dewaterinstallatie vanDeMorgenster
werkteechter nietgoed meer.Dewaterdistributie verliepslecht.Pijpleidingen die
voornamelijk bovendegrond lopen,lekten
ofwaren inzijn geheelverdwenen.Het
waterdatalsdrinkwater wordt gebruikt
komt uittweebronnen, namelijk uiteen
borehole,eensoort waterput, enuiteen
waterreservoir.Decapaciteit vandeboreholebleekonvoldoendeomhet stijgend
aantal dorpsbewoners enhetlokaleziekenhuis vandrinkwater tekunnen voorzien.
Het waterreservoir stond inhetdroogteseizoen maanden droogenkondusookniet
voldoendewater leveren.Hetpompstation
wasregelmatigkapotende zuiveringsinstallatiewerkte nieteffectief genoeg,waardoorhetwater niet altijd evengoedgezuiverd werd.
Ontwikkelingsorganisatie Simaviis
inmiddels eenaantaljaren inDeMorgenster werkzaamommee tehelpenaande
reparatievandewaterinstallatie.De
Morgenster isalsmissiepost indeloopder
tijd uitgegroeid toteenbelangrijk medisch
enonderwijscentrum inderegio.Erstaat
eenziekenhuis enerhebben zichverschillendeonderwijsinstellingen gevestigd zoals
eenmiddelbareeneenlagereschool,twee
lerarenopleidingen eneen schoolvoor
doven.Hetziekenhuis speelteen belangrijke
rolinderegionalegezondheidszorgen heeft
dezorgvoorzo'n350.000mensen.
Deonvoldoende capaciteit voorhet
genereren vanschoondrinkwater enhet
regionalebelangvandegezondheidszorg
vandezemissiepost waren voorhetSimavi

HerziekenhuisindeMorgensterontbeertvaakschoon
water.

WereldWaterfonds redenenommee te
helpenaandeverbetering vandewatervoorzieningvanDeMorgenster. Een aantal
zakenisinmiddelsgerealiseerd.Demissie
kentnubijvoorbeeld eenapart watercomité,
waarindebelangrijkste personen uithet
dorpzijn vertegenwoordigd.Ditwatercomitéisverantwoordelijk voorhetonderhoudenreparaties vandewatervoorziening.
Eenuniversitair geschoolde watertechnicus
uitZimbabwe isaangetrokken omhet
waterproject teleiden.HetSimaviWereld
Waterfonds voertregelmatigoverlegmetdit
watercomité.

InbrengDZH
Inhetkadervanhet125-jarig bestaan
heeft hetDuinwaterbedrijfZuid-Holland
het planopgevatomhetwaterprojectvan
DeMorgenster teondersteunen. Marijke
Poppelier,hoofd communicatie van het
DuinwaterbedrijfZuid-Holland, isnauw
betrokkengeweest bijde fondsenwerving
voorditwaterproject. ZijisnaarZimbabwe
gereisdomDeMorgenster tebezoeken. "De
waterleidingen inhetdorpzijn destijds
doordeZuid-Afrikaanders aangelegd",
vertelt Poppelier."Natuurlijk zijn datgeen
uitgebreide waterleidingsystemen zoals we
dieinNederland gewendzijn.Niet iedere
woningisophetbuizenstelsel aangesloten.
Erstaatverdereenwaterzuiveringsinstallatie,slechtsopgebouwd uittweeronde
bassinsmetwater waareenemmertjemet
eenchlooroplossing doorheen gaat".
Voorhetjubileumjaar zijn fondsen
geworvenenhetingezameldegeldzettehet
DuinwaterbedrijfZuid-Holland invoorde
verbeteringvandewatervoorziening in De
Morgenster. Ookintern zijn talvanactiviteitengeorganiseerd.Zostond desportdag
inhetteken vandeMorgenster, hebben
enkelemedewerkers vanDZH gecollecteerd
eniseronder hetpersoneeleenloterij
gehouden. "Naast hetuitbrengen vanpersberichten omtijdens het125-jarig bestaan
vanhet DuinwaterbedrijfZuid-Holland
zoveelmogelijk aandacht tevragenvoorhet
waterproject, iseenmaligeen antwoordkaart
met dewaternota's naardeklantenvan
DZH meegestuurd, waarmeemenvrijwillig
eendonatiekongeven.Voorvijftien gulden
kanmeneen inwoner vanDeMorgenster
eenjaar langaanschoondrinkwater helpen.
Dezeactieheeft heelveelpositive reacties
opgeleverd",zegtPoppelier."Het gemiddeldevandebijdragen lagmeestalveel
hogerdandevoorgestelde vijftien gulden.
Uiteindelijk heeft hetDuinwaterbedrijf
Zuid-Holland ruim 300.000gulden ingezameld, inclusiefeensubsidievanhetNederlandseCentrum vanDuurzame Ontwikkelingssamenwerking", aldus Poppelier.

Drinkwater en riolering
"Het waterproject vanDeMorgensteris
ookeensanitatieproject", zegtPoppelier. "Er
wordtnietalleengewerktaandeverbeteringvandedrinkwaterkwaliteit inhetdorp.
Ookdebehandeling vanhetafvalwater en
het aanleggen vanrioleringen zijn inhet
project meegenomen.Naar verwachtingkan
volgendjaar hetwerkafgerond worden. De
capaciteit vandeboreholesisinmiddels
verhoogd door hetaanbrengen vaneen
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nieuwe pomp.Daarnaast zijn dewaterleidingen verbeterd ofopnieuw aangelegd.
Ookdedam diemen inderivier aanlegt,
vergroot dehoeveelheid beschikbaar water.
Verder isde waterzuiveringsinstallatie
aangepakt. Dezekannu een populatiegroei
tot 10.000mensen aan.Tevens komtereen
administratiesysteem, waarbij degebruiker
naar ratio voor het water moet betalen.
Hiervan kunnen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aande waterinstallatie
wordengefinancierd". "Belangrijk voor
DZHom eenwaterproject ineenontwikkelingsland tekunnen ondersteunen, isdat
het project door demensen daarzelfgerund
moet worden",zegtPoppelier.Met detechnischeuitvoering heeft het DuinwaterbedrijfZuid-Holland danooknagenoeg niets
temaken."Dat isookhet succesvan dit
project", vindt Poppelier,"Samen met het
SimaviWereldWaterfonds kan aaneen
project worden gewerkt,dat eigenlijk geheel
zelfstandig door debevolking wordt uitgevoerd.Tussenrapportages geven aanwatde
laatsteactiviteiten zijn geweest en hoe het
project vordert".
Marijke Poppelier wastijdens haar
verblijf inDeMorgenster zeeronderde
indruk vandeomstandigheden waarin de
mensen moeten levenen werken zonder
voldoendewater."Zestigprocent vande
patiënten diein hetziekenhuis liggen, heeft
AIDS",zegt Poppelier. "Alseenvrouw moet
bevallen isermeestalnietgenoegwater om
zicheenbeetje schoon temaken.Dat isin
Nederland niet meer voor testellen.Het
mortuarium in het dorp beschikt niet over
een koelinstallatie.Delijken worden inde
hitte opgebaard.Wateromzeschoon te
maken ontbreekt. De omstandigheden

Bijnaallewaterleidingenliggennog bovendegrond.
waarin gewerkt moet worden,zijn allesbehalvegoed.Dat heeft mij persoonlijk het
meestegeraakt", zegt Poppelier.

Meer projecten in de toekomst
"Tachtig procent vandeklanten van
DZHheeft aangegevendat zij het detaak
vaneen waterleidingmaatschappij vinden
omtezorgen voorbetrouwbaar drinkwater
inontwikkelingslanden. Methet geld dat
DZHmetDeMorgensteractie heeft ingezameld,kaneenprachtigproject wordengerealiseerd.Tezamen met hetgegevendat een
waterleidingbedrijfeen maatschappelijke
verantwoordelijkheid voeltvoor dergelijke
projecten, heeft DZHdoenbesluiten omde
komendedriejaar samen hetSimaviWereld
Waterfonds meer waterprojecten in ontwikkelingslanden financieel te ondersteunen.
"Eenovereenkomst hierover isinmiddels

afgesloten", zegtPoppelier,"en concreet
houdt dit indat hetDuinwaterbedrijfZuidHolland zichdekomende tijd gaat inspannenom iederjaar eennieuw waterproject in
eenontwikkelingsland onderdeaandacht te
brengen vanhaar klanten". Hiermee
probeert DZHeenbepaald geldbedrag
binnen tehalen."Welkeprojecren dat zullen
zijn hangt afvandevoorstellen dieSimavi
WereldWaterfonds binnenkrijgt. VoorDZH
moeten het inelkgeval overzichtelijke
projecten zijn.DZHheeft niet deillusieom
miljoenen guldens binnen tekunnen halen.
Vandaar dat wekiezenvoordezemanier van
voorlichtingen fondsenwerving. Hiermee
kanDZHzijn eigenbijdrage leverenaande
waterproblematiek indeDerdeWereld".
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Deeenvoudigezuiveringsinstallatie:tweebassinsmetwaterwaarregelmatigeenchlooroplossingdoorheengaat.
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