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IN ONTWIKKELINGSLANDEN
VAN LEVENSBELANG
Joop van Vlerken*

Schoon water is van levensbelang, maar in ontwikkelingslanden helaas niet
altijd beschikbaar. Consortia van drinkwaterbedrijven, ngo’s en overheids
organisaties helpen daarom bij het opzetten van waterdistributie in deze
landen. Dat gaat niet altijd makkelijk. Zo worden openbare tappunten in
sommige landen gewantrouwd of is men niet bereid te betalen voor schoon
water. In tijden van corona is schoon water nog belangrijker als je kijkt naar de
rol van hygiëne bij de verspreiding van het virus. In zowel Mali als de Filipijnen
zijn met hulp van het Fonds Duurzaam Water van Rijksdienst Ondernemend
Nederland (RVO) middelen ingezet in de strijd tegen corona.

Filipijnen
“Ons doel was om 80.000 mensen in Cebu toegang
te geven tot schoon drinkwater. Inmiddels is
dat voor ruim 100.000 mensen gelukt. Van die
100.000 mensen leven er 30.000 in sloppenwijken.”
Aan het woord is Patrick Egan, projectmanager
bij Vitens Evidens (VEI) die momenteel in de
Filipijnse metropool Cebu het lokale waterbedrijf
Metro Cebu Water District (MCWD) en de Franse
goededoelenorganisatie Eau et Vie helpt om het
waterdistributienetwerk uit te breiden naar arme
wijken. “De inwoners hebben een eigen watertappunt
gekregen. Dit hebben we gedaan omdat ze een
centraal waterpunt niet fijn vinden. Bovendien is er
een kans dat iemand dan illegaal het waterpunt gaat
exploiteren om winst te maken.”

Niet vanzelfsprekend
Het is volgens Egan niet vanzelfsprekend dat
Filipijnen water uit de kraan drinken. “Het water dat
geleverd wordt, is echt schoon en honderd procent
veilig, het komt uit diepe bronnen. Maar de mensen
zijn gewend aan flessenwater. In de kosten is
kraanwater tot 3,5 keer goedkoper dan water dat ze
normaal kopen. Ze betalen nu 3,50 euro per maand
voor 10 m3 water gegarandeerd schoon water, maar
toch moeten we ze soms nog overtuigen.” Door de

armoede zijn de kosten voor een aansluiting op het
waternet vaak te hoog voor de inwoners, vertelt Egan.
“Aansluiting op het waternet kost ongeveer 90 euro.
We hebben het lokale waterbedrijf MCWD overtuigd
dat alle inwoners hun bijdrage in maandelijkse
termijnen kunnen afbetalen. Dat is nu erg populair.”

Wekelijks factureren
Voor de inwoners van de sloppenwijken is het niet
mogelijk om maandelijks een rekening voor het water
te betalen, vertelt Egan. “Ze zijn niet in staat om te
sparen voor een maandelijkse rekening. Daarom leest
Eau et Vie nu vijf dagen per week de watermeter af
en worden ze dagelijks gefactureerd.” Op termijn is
deze manier van factureren financieel niet houdbaar
voor het waterbedrijf. Egan: “Het is natuurlijk veel
duurder om op deze manier te factureren. Op termijn
zullen ze wel maandelijks moeten gaan betalen,
maar nu kunnen ze langzaam aan het idee wennen.”
De samenwerking met het lokale waterbedrijf
verloopt soepel, vertelt Egan. “De tweede taal in de
Filipijnen is Engels, dus we kunnen goed met elkaar
communiceren. Daarnaast betaalt RVO namens het
ministerie van Buitenlandse zaken 50 procent van een
20 kilometer lange distributiepijpleiding, dus ze zijn
erg blij met ons.”


* Joop van Vlerken is freelance journalist en schreef deze bijdrage voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
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Corona
Door het coronavirus zijn in de Filipijnen strenge
maatregelen genomen, vertelt Egan. “We zitten nu
al drie maanden in een strenge lockdown waarbij
mensen boven de twintig jaar binnen moeten
blijven. Gelukkig hebben we een gedeelte van de
subsidie van het Fonds Duurzaam Water van RVO
mogen geven aan het lokale Rode Kruis. Met die
35.000 euro hebben zij heel goede dingen gedaan,
zoals het opzetten van handenwasstations en
ziekenhuistenten. Daarnaast delen ze hygiënekits uit aan de bevolking met zeep en shampoo.
Omdat de mensen niet kunnen werken, hoeven
ze bovendien tijdelijk hun waterrekening niet te
betalen van het lokale waterbedrijf. En het bedrijf
stuurt ook watertrucks de omliggende bergstreken
in om daar gratis schoon water uit te delen.”

Mali
Op het platteland van Mali zijn mensen voor hun
drinkwater afhankelijk van handwaterpompen, maar
een aanzienlijk deel ervan werkt niet meer. Daarom
is een samenwerkingsverband van Nederlandse,

Franse en Malinese organisaties in het UDUMAprogramma met een herstelproject bezig, vertelt
Programma Manager Arco van der Toorn van Aqua
for All. “Onze Franse partner Vergnet Hydro heeft
een lijst met ongeveer 1500 boorgaten waarvan
de handwaterpompen kapot zijn. Daarvoor
gaan we 1400 nieuwe putten realiseren met een
betaalsysteem. Met de nieuwe pompen kunnen we
ongeveer 560.000 mensen van schoon drinkwater
voorzien. De inwoners betalen met een chipkaart
voor hun water. Ze betalen hiervoor ongeveer 500
Franc CFA (West African Franc), omgerekend 0,70
euro per m3.”

Schoon water belangrijk
De bereidheid om te betalen voor drinkwater in
Afrikaanse landen is laag, legt Van der Toorn uit.
“De inwoners vinden het ongemakkelijk om te
betalen voor het water dat ze afnemen. Ze zijn
gewend dat water vaak gratis is. In principe geven
ze aan dat ze wel bereid zijn om te betalen, maar
in de praktijk zijn er altijd alternatieve bronnen
die gratis, maar niet schoon zijn.” En juist dat
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GELEERDE LESSEN

1  Het is niet vanzelfsprekend dat mensen in

ontwikkelingslanden het schone water drinken dat hen
wordt aangeboden. Dat kan zijn omdat ze gewend zijn
aan alternatieve drinkwatervoorzieningen of omdat ze
het te duur vinden.
2  Het spreiden van betaling is een goede manier om

mensen in ontwikkelingslanden te laten wennen aan het
idee dat ze moeten betalen voor schoon drinkwater.
3  Schoon drinkwater is onder alle omstandigheden

belangrijk, omdat het zuigelingensterfte beperkt en
allerlei ziekten tegengaat. In tijden van corona is schoon
drinkwater extra belangrijk in verband met hygiëne.
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schone drinkwater is belangrijk, want het helpt de
gezondheid van de Malinezen te verbeteren, licht
Van der Toorn toe. “Schoon water helpt om de
zuigelingensterfte te beperken, mensen kunnen
hun handen beter wassen en veilig eten bereiden.
Het water uit de diepe putten van UDUMA hoef
je niet meer te koken om de bacteriën te doden
en is veilig om te drinken. Maar veel mensen
in de Sikasso regio zijn niet bezig met schoon
drinkwater, want ze hebben andere zorgen. Ze
staan aan de onderkant van de piramide, 94%
van de Malinese bevolking leeft onder de National
Poverty Line.”

Flinke tegenslag
Om de waterpompen te vervangen en nieuwe
te realiseren wordt het UDUMA-programma
met 3 miljoen euro ondersteund door het Fonds
Duurzaam Water. Daarnaast investeert Vergnet
Hydro zelf 2 miljoen euro, benadrukt Van der
Toorn. “De projecten die wij ondersteunen, worden
nooit voor 100% gesubsidieerd. In dit geval
investeert Vergnet Hydro zelf en ze willen dat
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geld terugverdienen. Dat is een lastige opgave.
Ze moeten er minstens 3 miljoen m3 water
voor verkopen.” Daarom is corona een flinke
tegenslag voor het project, vertelt Van der Toorn.
“Vergnet Hydro kan momenteel het tempo in het
vervangen en repareren van pompen niet halen,
omdat er reisbeperkingen zijn in Mali. Daarnaast
wordt er vanuit de overheid tijdelijk gratis water
verstrekt, waardoor het verdienmodel van Vergnet
Hydro onder druk komt te staan.” De kans is
groot dat het doel van 1400 pompen daarom
niet gehaald kan worden, vertelt Van der Toorn.
“In overleg met RVO besteden we een deel van
het budget aan maatregelen in het kader van
het coronavirus. Zo zorgen we ervoor dat de
beheerders van de pompen hun handen kunnen
wassen. Ook het lopende hygiëneprogramma
richten we meer in op voorlichting met betrekking
tot corona. Maar hopelijk kunnen we weer snel
pompen herstellen.”



FONDS DUURZAAM WATER


Met het Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert Rijksdienst
van Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van
het ministerie van Buitenlandse Zaken publiek-private
samenwerking in de watersector. Doel is de waterveiligheid
en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren.
Projecten vanuit het Fonds Duurzaam Water moeten op
langere termijn bijdragen aan duurzame economische groei,
zelfredzaamheid en armoedebestrijding. Ondernemers,
overheden en kennisinstellingen kunnen gebruikmaken
van de subsidie- en financieringsregelingen van RVO om
hun doelen in landen in ontwikkeling te realiseren. De
regeling voor FDW is inmiddels gesloten. RVO voert met
het FDW 39 projecten uit in 22 landen en in 13 sectoren.
De Nederlandse partners in de Filipijnen zijn: Vitens Evides
International en Het Nederlandse Rode Kruis. In Mali zijn de
Nederlandse partners Stichting Akvo, Stichting Aqua for All
en SNV-Mali actief.


Meer informatie: www.rvo.nl/fdw
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