ACHTERGROND

E E N JAAR NA DE START VAN H E T 'WATER OVERBRUGT
W E R E L D W I J D ' - PROJECT

Hoe staathetmetde
waterprojecten?
Honderdjaar na deoprichtingvandeKVWN.geldthetNederlandsedrinkwateraIJhetkwalitatief
bejtedrinkwaterterwereld.IndeDerdeWereldsterft elkezesminuteneenkindtengevolgevanhet
tekortaanjchooudrinkwater.DeKVWNheeft haarhonderdjarig bestaan aangegrepenomopnationaleschaal bewustwordingterealiserenenjinancieringen rondtekrijgen waarmeezijachterstandsgebiedendehandkanreikenvoordeverbeteringvandewatervoorziening.KVWNhec/thierbijvooral
eenberoepgedaan opdeNederlandsebedrijven omwaterprojecteninontwikkelingslanden testeunen.
SamenmetNovib,Simavi,AMREF
FlyingDoctors,Aquanet ende Waterleidingmaatschappij Drenthe heeftKVWN
achtontwikkelingslanden geselecteerdmet
alsdoeldeduurzame watervoorzieningin
dezelanden terealiseren.Hetgaat hierbij
om waterprojecten inMoldavië,Oekraïne,
India,Palestina,Kenia,Oeganda, MozambiqueenNicaragua,projecten diedicht bijhet
motto van'Water Overbrugt Wereldwijd'
staan.

Betrokkenheid sponsors
Deheer Hoogwout, secretarisvande
VWN,zegtdatdebetrokkenheid vansponsorszichniet alleenuitte inhetgevenvan
geld."Bedrijven schonken ookeen stukje
vanhuneigenproduct. Dezemaniervan
gericht wervenvanfondsen waarin donatie
vangeldenhetcreëren vaneenstuk eigen
product, maakte hetinteressant voorde
sponsors.Endatbleekook.Desponsors,
overheden enbedrijven, hebben elkaar
verschillende kerenontmoet, waarbij ze hun
betrokkenheid gezamenlijk kondenetaleren.Deformule diewijvoorhetproject
'WaterOverbrugtWereldwijd' hebben
bedacht,isdusheelgoedontvangen", zegt
Hoogwout.

Kennisoverdracht
"Tenaanzienvandewaterprojecten in
dezeontwikkelingslanden moestereen efficiëntemanier worden gevonden voorhet
overbrengen vankennis",zegt Hoogwout.
"Hetbelangrijkste isdathetdrinkwaterprojectzelfweergeldoplevert,zodat dekosten
uit eigen middelen gefinancierd kunnen
wordenendatdeleningkanworden terugbetaald.Dithoudt wel indatalleendie
projecten worden gefinancierd dietotdoel
hebben drinkwater aantebieden inruil
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voorbetaling.Daarbij magniet uithetoog
worden verloren datdetariefen zodanig zijn
opgezetdatookdeallerarmsten toegang
blijven houden totschoon drinkwater".

Cultuurverschillen
"Het overbrengen vankennisiseenvan
demoeilijkste facetten vandewaterprojecten",zegtdeheerHoogwout. "Het gaat
eromdatdemensen uithetdistrictzelfén
overheidsorganisaties lerenomdewatervoorziening teorganiserenenteregelen.
Juist ophetgebiedvanduurzaamheid
hebbenNederlandse instellingen veelervaringopgedaan",volgensHoogwout. "Kennis
ophetgebiedvanontwerpen, bouwenen
exploiteren vandrinkwaterinstallaties
bevindtzichvooreengrootgedeeltebijde
waterleidingbedrijven zelf Daarnaast zijner
talvanandereorganisaties diehoogwaardigekennis hebbenophetgebiedvandrinkwater".

De acht waterprojecten
GramaVikasinIndia
Eénvandevelewerkzaamhedenvan
Novib-partner GramaVikasinIndia is het
gericht aanpakken vandeverbeteringvande
watervoorziening indedroogste gebieden
vanIndia.GramaVikasiseenparticuliere
milieuorganisatie diezichalgeruime tijdop
het platteland inzet voorherstelvan
natuurlijke hulpbronnen envoedselzekerheid.GramaVikasiswerkzaam inongeveer
honderd dorpen indezuidelijke deelstaat
Karnataka,datregelmatiggetroffen wordt
doornatuurrampen alsdroogteenerosie.
MevrouwWennyHo, projectmedewerker
vanNovibisonlangsnoginditgebied
geweest.
"Het watervoorzieningscomponentdie
Grama Vikasheeft opgepakt houdt onder

meer hetherstel invandeoudewaterbassinsdiedoordebewoners worden gebruikt
alswaterreservoir voorhetirrigeren vande
akkers",zegt mevrouw Ho.Hetontzilten,
ofwel hetuitbaggeren vandewaterbassinsis
eennieuweactiviteit vanGrama Vikas. In
het gebied vanKarnatakazijn vijfenveertighonderd waterreservoirs gesitueerd. "Deze
bassins,uitgravingen indegronddie
worden bedektmeteenlaagaarde, zijn
eeuwengeleden doordeplaatselijke bevolkingaangelegd.Doordeaanwezigheidvan
dewaterbassins blijft heellokaalhetwaterpeilenigszinsopniveau indit tamelijk
drogeruralegebied."Hetontzilten vande
waterbassins iseenonderdeel vanhetwaterproject vanGrama Vikaswaarmeedelokale
bevolkingdirect wordt geholpen inhun
watervoorziening.
CuencasinNicaragua
"Hetgrootste probleem waarmeehet
Cuencasgebied kampt ishetbeherenvande
waterbronnen inhetstroomgebied", zegt
Ruud Lambregts,Novib-programma-medewerker voorMidden-Amerika,Mexicoen
het Caraïbisch gebied.DeCuencas,stroomgebieden vanrivieren,zorgen voordedrinkwatervoorziening vandestad Matagalpa.
Het aanbod aanwaterinditgebied is de
laatste tienjaar metvijftig procent verminderd.Destad Matagalpa isinzeerkorte tijd
enorm gegroeid",zegt Lambregts. "De
vervuiling ishetgevolgvanrotzooidatin
het water wordtgegooid.Vooralde koffieplantages vervuilenhetwater door lozing
vanchemicaliën en bestrijdingsmiddelen
dieindekoffieverwerking worden gebruikt.
Zuiveringsinstallaties werken niet
voldoendeenschieten tekort."
Het project Cuencas probeert viainterventies hetwaterprobleem aantepakken.
"Bijvoorbeeld doorde waterzuiveringsinstallaties",zegt Ruud Lambregts."Er zijn
biologische waterzuiveringsinstallaties
ontwikkeld, waarbij eensysteem isbedacht
omhetvervuildewater nagebruik inde
koffieverwerking, telaten bezinken ineen
soortoxidatievijver. Viaeen natuurlijk
proces wordthetwatergefilterd enweer
teruggebracht inhetmilieu".Hetproject
Cuencasistotstandgekomen insamenwerkingmettechnicienadviseursvaninstellingenenorganisaties diewerkzaamzijn inde
stadMatagalpa. Lambregts:"Mijn taakis
omadviesteblijven gevenenzeteovertuigendathetdetaakvanNovib isomprojectenalsdezeteblijven ondersteunen, zonder
opdestoelvandelokaleorganisatiesen

beleidsmakers tegaanzitten.Novibwil
graagmeer betrokkenheid zienvan milieuorganisaties,wijkorganisaties, het Ministerievanlandbouw inNicaragua ende
koffieproducenten en techniciendatis
mogelijk doorzeeen meer gerichte opdracht
tegeven".

water nietgeschikt isvoorconsumptie. Het
kostniettemin heelwat moeiteomde
mensen telaten beseffen darschoner drinkwater beter voordegezondheid isendatze
het schonedrinkwarer ookmoeten gebruiken voorhuishoudelijk gebruik enniet voor
hetvee".

TerraNostrainMoldavië
TerraNostra iseenNGOwaareen
aantal vrouwelijke wetenschappers zich
inzet voordeverbetering vande kwaliteit
van het drinkwater inMoldavië.Mensen
halen water uit putten die, opmerkelijk
genoeg,vaakpalnaasteen vuilstortplaats
staan.Economischgezien gaat het niergoed
metMoldavië."Doordeeconomisch slechte
omstandigheden hebben deMoldavische
autoriteiten minder aandacht voor milieuzaken ofdekwaliteit vanhet drinkwater",
zegtOlgaCoveleovavanTerra Nostra.
"Maar debevolkingzelfmaaktezichzorgen
overhetgrote aantalzieken,dat mogelijk
veroorzaakt werddoor deslechre drinkwarerkwaliteit. Eendirect aanwijsbare oorzaak
voordeziekten waserniet.Daarom heefr
TerraNostra onderzoek gedaan naarde
kwaliteit vanhet water uit de putten,
gedeeltelijk gefinancierd doorNovib".
Duidelijk werddatde vuilstortplaatsen,
waarzowelhuishoudelijk als industrieel
afval werdgestorr, dedirecte aanleiding
waren voordeslechte drinkwaterkwalireir
uit deputten.OlgaCoveleova:"Omdat er
meer bekend wordt hoeschrijnend het
waterprobleem is,hopen wedan ookdater
eenzekeremate van mentaliteitsveranderinggaat optreden.Zozijn er uithangbordengeplaatst bij bepaalde bronnen dat het

XaiXaiinMozambique
Novibondersteunt algeruime tijd het
waterbedrijf vandestadXaiXai,inde
provincieGaza,bij het opzetten van kleine
watersystemen. Samenmet deregionaleen
lokaleautoriteiten wordtgewerktaaneen
systeem omvooraldegebruikers meer
invloed telaten krijgen inherbeheren van
schoon drinkwater.
Tijdens oorlogen migreerden veel
mensen vanhet platteland naardedistrictssteden enderelariefveilige provinciehoofdsteden.Het tekort aandrinkwater dat
ontstond, heeft Novibaangepakt doorde
lokalewaterleidingmaarschappijen testeunen.Geziendedichtheid vande bevolking
kondedrinkwarervoorziening opdebeste
manier worden geregeld doordekleine
drinkwatersystemen uit tebreiden met
tappunten indevluchtelingenwijken.Nade
vredesovereenkomst, getekend in 1992,keerdendevluchtelingen geleidelijk terug naar
hun woonplekken buiten destad. Hulp
wordt nu verleend aanhet lokalewaterbedrijfzodat erindekleinedorpen watersystemen aangelegd ofhersteld kunnen
worden.

NieuwewatervoorzieninginKenia(Foto:Novib).

DebedoelingvanNovib ten aanzienvan
dit waterproject isomeen gezamenlijk
programma reontwikkelen waarbij de

gebruikers ervoordeelbij hebbendatzij het
watersysteem beheren.Overhet algemeen
zorgen deMozambikaanse vrouwen voor
het water.Maar bij derurale drinkwaterprojecten maken meestal detradirionele,lokale
en regionaleautoriteiten dekeuzevoor
bepaaldedrinkwaterfacilireiren en nietdoor
degebruikers zelf.Dedoelstellingvan
Novib,diesterkovereenkomr merhetdoel
van deMozambikaanse drinkwaterpolitiek,
isdat vrouwen invloed kunnen uitoefenen
opdebeslissingwelke drinkwatervoorzieningerzalkomen.Alsdit procesgoed
verloopt wordt degebruiker niet meeropgezadeld meteentedureoplossingdie hun
capaciteit tebovengaat.
Mama-SéindeOekraïne.
Mama-86,eenOekraïnseNGO, houdt
zich onder meer bezigmet het verbeteren
vandewaterkwaliteit indit land.Eénvande
parrners vanMama-86,Women in Europe
for aCommon Future (VVECF), werkt alvijf
jaar meeaan hetDrinkwater Campaign dat
Mama-86indeOekraïne heeft opgezet.
SaschaGabizon,projeermedewerker van
WECF,verteltdat Mama-86in 1991 isopgericht dooreenaantal vrouwen,datzich
grotezorgen maakten overwarher effect
vanderamp in 1986met dekerncentrale in
Tsjernobyl zou kunnen zijn opdedrinkwaterkwaliteit en in hoeverredirgevaarzou
kunnen opleveren voorde volksgezondheid.
Debevolking isvoorherverkrijgen van
watergrotendeels aangewezen opde Dnjepr
diedoor Kievstroomt.Zwareindusrrie loost
ongecontroleerd zware metalenen chemisch
afval indezerivier."Bezorgde moeders
vermoedden eendirect verband russen het
hogeziektepercentage bij kinderen en het
vervuildewater ensrelden een onderzoek
in",zegtSaschaGabizon.Het drinkwater
bleekvooralsrerkverontreinigd tezijn met
chemicaliën enbacteriën.Vialokale milieuengezondheidsorganisaties vanMama-86
zijn talvanlandelijke campagnesvoor
schoon drinkwater opgezet
Novibsteunt hetproject optwee fronten:Novib helpt meebepaalde organisatorischeactiviteiten uit tevoereneneducarieprogramma's optezetten enNovib helpt
meeaandeuitvoeringvanhet'Clean Drinkingwater andDemocracyBuilding' project,
door financiering vanproefprojecten en het
initiëren vanpartnersships mer waterexpertenzoalsAquanet. Geletwordt welofde
ontwikkelingen vanhet drinkwaterproject
eengunstigeffect hebben ophet democratiseringsproces indeOekraïne.
Deactiviteiten vanMama-86richten
zichdaarom ookmeeropher mobiliseren
vanburgers inhun zoekrocht naar oplossingen voorhet drinkwarertekort, metde
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achterliggendegedachtedat alleburgers
tezamen hun stem kunnen laten gelden om
deoverheden tedwingen ietsaandedrinkwaterproblemen tedoen.
WatervoordeMasaiinKenia
In Kenyasterven mensen alsgevolgvan
een tekorr aan water.DeKaijado-streek, een
gebied in het zuiden van Kenya,ishet land
vandeMasai.Veeteelt isde belangrijkste
bron vanoverleven.Hetgebied isuitersr
droog.Momenteel functioneren demeeste
diepewaterputten niet meer,omdat zezijn
ingestorr ofverstopt zijn geraakr met zand
ofomdat dekennis ontbreekt omdeputten
terepareren.De Waterleidingmaatschappij
Drenthe heeft insamenwerking met
AMREFFlyingDoctorseen watervoorzieningsproject opgezet omdewaterputten in
hetgebiedvan deMasaite repareren.
Consrancevan Haeften, directeur vande
StichtingAMREFFlyingDoctors Nederland:"Eénvandeprojecren waarAMREF
FlyingDoctors inAfrika zichalgeruime tijd
meebezighoudt, ishet rehabilireren van
dertig bestaande putten (boreholes)inde
Kaijado-streek, eengebied zogroot alsde
provincie Urrecht". Het aardigevan dit
project vindt VanHaeften datAMREFin
Afrika zelfhet voorstel heeft geschreven en
fondsen heeft geworven omdezepompen te
repareren.Nagegaan wordt hoediepde put
wasenwaar depijplijn moet komen te
liggen.In hetgebied wonen drie-totzesduizend mensen, met tienduizend koeienen
geiten.Mensen moesten uren lopenvoor
eendruppeltje water",zegrVan Haeften.
"MetdeWMDisbesproken welke apparatuur erontbrak. Erzijn nu vijftien dorpen
waarsuccesvoleenpomp isgeïnstalleerd en
devolgendevijftien pompen zullen in
december klaarzijn voor gebruik."
PRDOinOeganda
DeParticipatory Rural Development
Organisation (PRDO),een partnerorganisatievanSimavi,begeleidt alsOegandeseNGO
waterprojecten inachtergestelde gebieden
in het MasindiDistrict. Het gebied isdroog
endor.Debewoners vanhet district leven
vandelandbouw en veeteelt,eenzwaar
bestaan, want men kan nauwelijks overlevenvandeopbrengsten dieher land en het
veebieden.Simavihelpt in samenwerking
metdePRDOmeeomineendrietal dorpen,
Katumba, KitenguleenKiyuya,dewatervoorziening teverbeteren.ArieKoornneef
stafmedewerker vanSimavi:"Veelkinderen
# zijn ondervoed enlijden aan watergerelateerdeziekten alsdiarree,dysenterieen
tyfus".
Het programma om de watervoorzienig
in herdistrict teverbeteren isgebaseerd op
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debehoeften vandedorpsbewoners, diezelf
betrokken zijn bij voorbereiding enuitvoering.PRDOenSimavibegeleiden zehierin.
Dedorpsbewoners hebben inmiddels eigen
watercomirés opgericht, dieverantwoordelijk zijn voordeaanlegen het onderhoud
vanwaterputten. Om het onderhoud inde
toekomst tekunnen bekostigen, wordt elke
bewoner gevraagd eenkleinefinanciële
bijdrage releveren.Het project houdt in dat
erindriedorpen vijfdiepe waterputten
wordengeboord.Dereden hiervoor isdatde
aanwezigebronnen openen onbeschermd
zijn, waardoordewaterkwaliteit slechtis.
"Inhet derdedorp ishelaas,ondanks boringen,geenwatergevonden.Maar daar iswel
eenalternariefgevonden voorschoon water.

HetbestedrinkwaterindeOekraïnekomtuit
flessen (Foto:Novib).

Rondomeenbestaande onbeschetmde
watervoorziening iseen betonnen constructiegebouwd zodatergeenafval en uitwerpselenmeer in het water terechtkomen.
Mensen kunnen ernu relatiefschoon drinkwater uir halen.Dit water isgetest en
voldoet aandenormen dieervoorgelden,
schoon:dusje wordternietziekvan",zegt
Koornneef
PHGindePalestijnse.gebieden
Hetconflict inhet Midden-Oosten
woedt opditmoment involle hevigheid.
Zolangerniet tussenPalestijnen endeIsraëliërsovervredewordtgesproken,kanerook
vrij weiniggedaan worden aandewaterproblematiek in hetMidden-Oosten.Vooral nu
zijn dewaterproblemen hier extra schrijnend vanwegeeenlang aanhoudende

droogre.Dit houdt indaternogmeer
waterbronnen zullen uitdrogen. IndeGazasttook en deWestelijke Jordaanoever iseen
belangrijke aspectvanhet conflict deoneerlijke verdelingvanhetschaarsewater.Tankauto's voorwater krijgen geentoegang tot
debronnen omdat degrenzen zijn afgesloten.Verschillende pompen werken niet
meeralsgevolgvanbrandstoftekort en in
sommigegevallen hebben deIsraëlische
bezetters dewegennaar waterbronnen
geblokkeerd envrachtwagens voorwatertransport beschoten.
De'Palestinian HydrologyGroup',
(PHG)iseennon-profit organisatie,diede
waterbronnen inPalestina beschermt en
verder ontwikkelt.Debelangrijksre doelstelling isom dewaterbronnen te verduurzamen enomaandehand vaneducatieve activiteiten debevolkingerzoveelmogelijk op
tewijzen hoeermetschaars wateromgegaan moer worden.PHGprobeert een
aanzienlijke bijdrage televeren aande
wateronderhandelingen tussen dePalestijnenendeIsraeliers.Technisch onderzoek
wordt verricht enzeassisteren inhetcreërenvaneen nieuw milieubeleid. Dejuisre
verdeling van water aandebevolking iseen
vandebelangrijksre onderwerpen vanPHG.
Catherine Essoyan,projeermedewerker bij
NovibvoorherMidden Oosten enMaghreb,
bracht inaprilditjaar eenbezoekaande
Westelijke Jordaanoever endeGazastrook.
"Indelenrewaserweereen aanzienlijke
hoeveelheid regengevallen endereservoirs
zagen erredelijk uit".
Deoneerlijke verdelingvanwater inde
regioisvoorNovibeen belangrijk
aandachtspunt. Depolitiekesituatie van
Palestina heeft niet alleen temaken metde
absolutearmoede indebezette gebieden,
maarNovib bindt tevens inditgebiedde
strijd aan tegen onrechtvaardigheid.De
economische situatie voorde Palestijnen
verslechterr metdedagendevredesprocessenleveren opdekorte termijn geenverbeteringen op.Mensenraken gefrustreerd
omdat deonderhandelingen zotraag waren,
terwijl hen verschillende malen was beloofd
dat hun positieverbeterd zou worden.In
ruralegebieden zijn mensenziekalsgevolg
vanvervuild drinkwarer endatisweliswaar
eenpolitiekvraagstuk,maar dearmoededie
hierin schuift isveelbrederdan demateriele
armoede",zegtEssoyan."Daarom werkt
PHGaaneenhelegerichteverbetering van
leefomsrandigheden namelijk omde
mensen vanschoondrinkwater te
voorzien". <T
Met dank aanTosca Vissers

