ACHTERGROND

N O V I B BEKOSTIGT NOODZAKELIJKE REPARATIES AAN WATERPUTTEN

sindsdien isgeproduceerd isindewaterdichte bak gedeponeerd.

Moldaviërs vergiftigen
zichzelf

Pesticiden

IndelaudbouwstaatMoldaviëisschoondrinkwaternogaltijd eenluxeartikel.Dewaterputten
waarop deplattelandsbevolking isaangewezen,zijn veelalsterkvervuild,hetsterftecijfer mede
daardooronnodig hoog.DeparticuliereorganisatieTerraNostraprobeertdaaraandooronderzoek,
voorlichting enzuiveringsprojecten ietstedoen.MetgeldvanNovibwordenmomenteelputtenen
boorgatengerepareerd.
Tweemannen in sportbroeken waden
bedachtzaam door eenondiepe riviertje vlak
achterdelaatstehuizen van Cretoaia,een
dorpje langs dewegvanChisinau naar
Odessa.Tussen debergen afval en mest,die
aanweerszijden van het waterzijn opgetast,
zijn zenog net zichtbaar. Met hun handen
grijpen zerazendsnel tussen voorbijdrijvendekranten,flessen,zakken en uitwerpselennaar derivierkreeftjes diehier
ondanks alles leven tussen de kolossale
blauwalgen. Mensen gooien hun vuilnis
buiten het dorp neer enin her stroompje, in
deveronderstelling dat het welgoed zit:
allesstroomt naar derivier deDniestr en
viaandererivieren komt het indeZwarte
Zeeofgaathet Europa in.Zezijn ervanaf,
denkenze.
Niets blijkt minder waar.De Moldaafse
plattelandsbevolking vervuilt niet alleenal

Eendeelvandewaterputtenisinmiddelsopgeknapt.

sindsmensenheugenis degrote waterwegen
door hergebied,maar vergiftigt vooralzichzelf Grondwater bevatveeltehogeconcentraties toxischestoffen enhet drinkwater is
vandeplorabele kwaliteit.Dewaterput op
noggeen honderd meter vandeplekwaar
devissershun werkdoen spant inCretoaia
dekroon.Demantel vandeput isgescheurd
eneenafdak ontbreekt, waardoor vogels
vrijelijk inhet water kunnen poepen.De
vervuiling,dietot hetgrondwater isdoorgedrongen, tast ookhet water aan datdevijf
families dieeropzijn aangewezen merde
putemmer omhoog brengen.
Tochgloort erhoop.Enkele maanden
geleden washeteendrukte vanbelang bij
destortplaats.Vlaknaast debestaande vrije
stortgroeven dedorpelingen onder leiding
vanTerraNostra eenenorme kuil.Zestorttenereen betonnen bak in.Vuilnisdie

NellyGoreaceva,LidiaRomanciucen
OlgaCoraleva vormen het hart vanTerra
Nostra.Departiculiere milieuorganisatie
beschikt in haar behuizing in decatacombenvandeuniversiteit vande Moldaafse
hoofdstad Chisinau over analyseapparatuur
endocumentatiematerialen. Deorganisatie
werd in 1994opinitiatiefvandocenten van
defaculteit Scheikunde opgericht met het
doelhet milieubewustzijn vandeMoldaviërsrevergroren.TerraNostra doet wetenschappelijk onderzoek enverzorgt voorlichting.Belangrijke wapenfeiten vandeorganisatiezijn eenschoonmaakacrievandeoevers
vandeBick,hetopzetten vaneenbibliotheek met ecologische literatuur en her
succesvolorganiseren vanhetprotest tegen
debouw vaneenolieraffinaderij aande
monding vandeDonau.
Van1995 tot enmet 1998onderzocht de
organisatiedekwaliteit vanhetwaterinde
rivieren dePrut endeDonau.Dat gebeurt
veelalin samenwerking met studenten en
docenten vandeuniversiteit. Metnamede
toestand vangrensrivier dePrut bleek niet
best.Het water wordtvervuild doorde
afvalsrroom vanuit deRoemeensestadIasi.
Bedrijven zijn eraangewend afvalstoffen
zonder veelproblemen tekunnen lozen.
Bovendien bleekdegemeten hoeveelheid
pesticiden inhet waterenorm.Moldavië
wasooitdegrote landbouwproducent van
deUSSR.Decennia langwerdzeer intensief
akkerbouw enveereelt bedreven opde
landerijen. Beidehadden vervuiling,enerzijds doorlandbouwgif, anderzijds door
nitraten -totgevolg.Doordegrote armoede
ophet Moldaafse platteland -het gemiddeld
maandinkomen ishierzevendollar - komt
devervuiling indePrut delaatste tijd
grotendeels vandeRoemeense kant:de
Moldaviërskunnenpesticiden niet meer
beralen.

Testapparatuur
Voordedrinkwaterkwaliteit heeft dat
laatste indeMoldaafse dorpen vooralsnog
geen positiefeffect, moetTerraNosrra
constateren.Indamming van de stromen
vanvuil en frequente inspecries vandevele
waterputten vormen voorTerra Nostra
momenteel het voornaamste praktijkwerk.
Geregeld trekken deonderzoekers ermet
analyseapparatuur opuit.Dedorpelingen
komen nieuwsgierigkijken wanneer het
drinkwatet door detestapparatuur gaat.
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Hetwaterindeomgevingvanvitilstortcniszwaarverontreini;

"Met hetgelddat Novibons heeft toegekend,kunnen wemeerdanhonderd waterputten inderegioNieuwAneni monitoren",zegtLidiaRomanciuc."Het washoog
tijd: bijna alleputten blijken slecht tot
gevaarlijk". DeverontreinigingdieTerra
Nostra aantreft, varieert vanorganisch afval,
nirraat enhet vannature veelin het water
aanwezige kalken fluoride tot mangaan,
nitraat,koper en fenolen.
"Perdorp,maar ookperput zijner
enormeverschillen",zegtOlgaCoraleva.
Voorafgaand aan hetonderzoek vanTerra
Nostrawezendorpelingen,maarookde
onderzoekers,meteenbeschuldigende vinger
naardegemeentelijke stortplaats,diegelegen
ismidden tussen dedorpen.HetdorpTintareni ligterdriekilometer vandaan. Dagelijks
srortengemiddeld vijftig vrachtwagens uit
Chisinau hun ladingindezevalleivanvuilnis.Erligtinmiddels almeerdanzes miljoen
kubiekemerer vuil.Destortplaats zoueen
belangrijk aandeelhebben indeslechte
waterkwaliteit.Door aardverschuivingen
wordtdatprobleem verergerd.
Tochbleekuit het onderzoek datTerra
Nostra uitvoerdetot aller verbazingdatde
dorpelingen hetprobleem grotendeels aan
zichzelftewijten hadden. Een betonnen
vloeronderdestortplaats weetredelijk te
voorkomen,darschadelijke stoffen zichin
het milieu verspreiden. Opaansporen van
TerraNostra bedekken bulldozers het vuil
sinds kort metgrond om verspreiding door

dewind tegen tegaan."Ziektes ontstaan
nietdoordiestort, maardoordat mensen
tussen hun eigen vuilnis leven,uit vuile
putten drinken ofuit rivieren waarinook
het riooluitkomt. Ofdoorgebrek aan
hygiëne",zegrRomanciuc.De plaatselijke
bevolkingdaarvan overtuigen blijkt niet
altijd meetevallen."Zezeggen dat hun
vader, hun grootvader enhun overgrootvaderuit dezelfde putdronken.Waaromzou
hetnu ineens nietmeer kunnen?"

Bijgelovig
Sindsenige tijd verspreidt Terra Nostra
eenzelfgemaakte folder onder dedorpelingen.Metdaarin uitlegoveromgangmetde
natuur.Niet alleen moestde milieuorganisatiedorpelingen uitleggen niet allerotzooi
zomaar overdeschutting tegooien,maar
ookoveromgang met defaune spijkert
TerraNostradekennis waar mogelijk bij.
Coraleva:"Mensenzijn bangen bijgelovig.
Daarom makenzeallesdood.Een vleermuis
omdat hij eenvampierzouzijn, eenslang
omdat hij deduivelzouzijn,een wirkoparend omdat hij schapenzoustelen".Op
discussieavonden praten demensen van
TerraNostra met dorpelingen overmogelijke oplossingen.Coraleva:"Jemoet mensen
overtuigen, want anders zullenzenooit
schoon water krijgen. Dan loopt het steeds
weermis".Toch krijgt Terra Nostra pasecht
dehanden opelkaar metde daadwerkelijke
reparatievanputten. Methetgelddat
Novibbeschikbaar heeft gesteld kan dat.

Tintareni washet eerstaandebeurt.De
kwaliteit vandeputten werd onderzocht.
Duizend huishoudens zijn aangewezen op
130putten, waarvan 85procent water bleek
tebevatten dat eenbedreiging vormtvoor
degezondheid.TerraNostra constateerde
onder meer hogeconcentraties nitraten,
ammoniak, chloor ensulfaten inhet water.
Het water bleekookextreem hard.Besloten
werd eenbestaand boorgat imhetdorp te
repareren. Eenderdevande huishoudens
zou daarvan kunnen profiteren. Ookpakte
deorganisatie tweewaterputten aan.Scheurenwerdengerepareerd,het totte houtwerk
aandebinnenzijde vervangen door beton en
hetgeheelwerdgedesinfecteerd. "Het water
smaakt eenstuk beterdan vroeger", vindt
VerikaGroza.Zijpompt uit éénvandetwee
dagelijks het benodigde water voorhaar
familie -man en vierkinderen.Destraatarme familie kreegookeenextra aansporing
tot hygiëne nabij deput.TerraNostra liet
tweebetonnen bakken construeren inde
achtertuin:éénvoordemestvandekoeien
engeiten enéénomdeinhoud van het
gezinstoilet inoptevangen.
Devolgende stapwatTerra Nostra
betreft iseenonderzoek naardegevolgende
waterkwaliteit opdevolksgezondheid.De
organisatie zoektdaarvoor momenteel sponsors, f
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