Solidagro

Duurzame toegang tot
water en hygiëne in Senegal

Achtergrond
Senegal is bij sommigen gekend als een vakantiebestemming, waar men er in luxueuze hotels aan de kust in slaagt
toeristen af te schermen van het dagelijkse leven van de
Senegalezen. De echte realiteit is dat Senegal op de ranking
van de Human Development Index slechts op de 154ste plaats
staat in een lijst van 186 landen. Op het platteland in Senegal
heerst armoede en de regio Fatick is een van de meest achtergestelde gebieden. De beperkte regenval in het korte regenseizoen van juli tot september laat nauwelijks nog een goeie
opbrengst toe.
Projectomschrijving
De beschikbaarheid van zuiver drinkwater staat onder druk
door een verdroging van het klimaat, omwille van ontbossing en door de huidige mondiale klimaatverandering.
Vanuit de ervaring van Bevrijde Wereld in Guinee-Bissau,
wordt gewerkt rond de kwaliteit van drinkwater met de
bedoeling ziektes te vermijden en voeding gezonder te
maken. In sommige dorpen zijn wel voldoende waterputten
aanwezig, maar is de drinkwaterkwaliteit onvoldoende waardoor de risico’s hoog zijn voor ziektes als dysenterie, tyfus
en zelfs cholera.

Algemene doelstellingen van het project
1. In 20 dorpen, met in totaal 13.000 inwoners, een toegang
tot zuiver drinkwater realiseren.
2. Het aantal watergerelateerde ziektes verminderen met 50%.
3. Een sterke lokale organisatie opzetten, met basisorganisaties die hun ontwikkeling zelf in handen nemen en met
meer inspraak van vrouwen en jongeren.
Aanpak om deze doelstellingen te realiseren
Het programma bestaat uit twee pijlers:
1. Sensibilisering en vorming over beheer van waterputten en
verbeteren drinkwaterkwaliteit.
We maken gebruik van een eenvoudig aan te leren watertest.
De methode heeft een grote sensibiliserende kracht omdat ze
het probleem van waterkwaliteit visueel maakt. Aan de hand
van de informatie kan het comité de mensen aanzetten om
de waterputten met besmet water te vermijden.
Een waterput kan ontsmet worden door een juist berekende
hoeveelheid bleekwater in de waterput te doen en deze gedurende een aantal dagen af te sluiten en niet te gebruiken
zodat het bleekwater de bacteriën kan doden. Daarnaast
moet men ervoor zorgen dat er geen nieuwe besmetting optreedt. De omgeving van de waterput moet grondig worden
schoongemaakt en dagelijks worden onderhouden.
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2. Bouw van nieuwe waterinfrastructuur.
Is het vermijden van besmetting onmogelijk doordat de
constructie van de waterput te vervallen en onherstelbaar is,
dan kan dat leiden tot de bouw van een nieuwe waterput.
Benodige budget
Het project in Senegal heeft een lange looptijd en vraagt tijd
en middelen om tot een duurzaam resultaat te komen. Maar
elke bijdrage bouwt daaraan mee. Met elke 12 euro kunnen
we gedurende één maand een ganse familie in dit waterontwikkelings- en vormingsproject betrekken. Dat is een bedrag
dat elk van ons makkelijk bij elkaar belt met de winst op z’n
gsm-rekening. Elke keer weer. Laat ons dat bedrag zinvol
inzetten voor het creëren van duurzame toegang tot water en
hygiëne op het platteland in de regio Fatick, Senegal.
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