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Vrouwen en meisjes moeten lange tochten maken om water te halen

Het probleem
Het district Kabale, waar dit project wordt
uitgevoerd, is een bergachtig district. Doordat
het gebied ook nog eens dichtbevolkt is,
moeten de mensen op de heuvels en bergen
wonen, zodat de vruchtbare grond beneden in
het dal beschikbaar is voor landbouw. Er valt
jaarlijks 1000 millimeter regen in het gebied,
iets meer dan in Nederland. Om water te
halen moeten vrouwen en meisjes de heuvels
afdalen en lange tochten maken. Dat is zwaar.
Het afdalen en klimmen met zware jerrycans
op het hoofd of op de rug leidt tot rugklachten,
miskramen en gemiste tijd op school. Allemaal
redenen om (te) zuinig met water om te gaan.
Bij de weinige (afgelegen) bronnen die hoog in

de bergen liggen, worden vrouwen en meisjes
vaak lastig gevallen door mannen.
Vuil drinkwater
Bovendien is het water in de bronnen vaak
vervuild. Het wemelt van de bacteriën. Dat
komt doordat veel mensen geen toilet hebben,
waardoor uitwerpselen in het milieu
terechtkomen. Daarnaast zijn er veel mensen
die nooit hebben leren lezen en schrijven en
niets weten over het verband tussen vuil
drinkwater, slechte sanitaire gewoonten en
ziektes. Geen wonder dat er in deze regio veel
darminfecties voorkomen. Ziekte vermindert
de productiviteit van de bevolking en brengt
dokterskosten met zich mee. Dat verergert de

armoede, die sowieso al groot is in dit gebied.
Maar het kost ook levens, vooral van kinderen.
Wereldwijd sterven dagelijks 4000 kinderen
aan de gevolgen van vervuild drinkwater.
Wat doet Tear om de situatie te
verbeteren?
Dit project werkt aan schoon water en het
verbeteren van sanitaire voorzieningen en
hygiëne in Zuidwest-Oeganda. Eén van de
prioriteiten is om te zorgen voor veiliger
drinkwater dichter bij huis. Dat gebeurt door
het aanleggen van waterreservoirs die
regenwater opvangen en door het beschermen
van bronnen zodat het water schoon blijft.
Ook legt men slimme waterleidingsystemen
aan, die het water uit hooggelegen bronnen
met behulp van zwaartekracht verdelen over
de dorpen.

Tegelijkertijd worden in de dorpen
watercomités opgericht die het beheer van de
watervoorzieningen op zich nemen. Een
aantal mensen uit de dorpen krijgt training om
onderhoud en reparaties te doen.
Een ander belangrijk onderdeel van het
waterprogramma is voorlichting over water,
hygiëne en het belang van sanitaire
voorzieningen. Want als mensen niet weten
dat je ziek kunt worden door vervuild water te
drinken, zomaar ergens je behoefte te doen en
te eten met ongewassen handen, zullen ze
geen nut zien in de aanleg van toiletten en
vuilstortplaatsen en het beschermen van
waterbronnen tegen vee.
Op welke wijze zijn lokale kerken betrokken
bij het project?
In dit projectjaar wordt met 32 kerken samen-

gewerkt om hen meer bewust te maken van
hun taak om water, hygiëne en sanitaire
voorzieningen hoger op de agenda te zetten
voor een doelgroep van 14.000 mensen. Van
deze groep krijgt ongeveer de helft betere
voorzieningen voor gezond drinkwater.
Impact:
 De bevolking krijgt toegang tot genoeg en
schoon drinkwater. Daarnaast is de
afstand tot een tappunt vaak veel kleiner
dan voorheen.
 Dankzij de betere toegang tot het
drinkwater zijn tienermeiden minder
kwetsbaar doordat ze maar een kleine
afstand van huis naar het tappunt hoeven
af te leggen.
 Het waterprogramma vergroot de
onderlinge samenhang in de dorpen,
doordat men gezamenlijk aan het project
werkt.
 De kerkleden en de leiders worden
gemobiliseerd en gaan samen aan de slag
met hulpbronnen die lokaal beschikbaar
zijn.
Wat gaat het project opleveren (2018-2021)?
 Naast de specifieke water gerelateerde
activiteiten is er de komende drie jaar een
sterke focus op bewustwording en training
met betrekking tot de omgeving. Ook is er
aandacht voor rampenpreventie,
bijvoorbeeld door erosiebestrijding op de
hellingen (voorkomen of reduceren van
modderstromen na heftige regenval) en
een meer ecologische landgebruik.
 Het programma wil duurzaamheid van de
systemen tot stand brengen die op de
lange termijn blijft werken door een
spaarfonds te creëren waarin de
onderhoud- en afschrijvingsbijdrages van
de watergebruikers worden verzameld.
 Er komen 60 tappunten bij grote al
aangelegde waterleidingsystemen.
 Er komen 45 grote (dorps)watertanks van
metselwerk met een inhoud van 20.000
liter en 300 ferro-cement tanks van 4000
liter
 Er worden 30 beschermde waterbronnen
(in de bergen) aangelegd.









Watercomités worden getraind om
onderhoud en (grote) reparaties te
kunnen verrichten aan de water- en
sanitatiesystemen.
Er is gezondheidszorg beschikbaar in de
vorm van hiv-preventie, -zorg en –
support. Ook krijgen vrouwelijke
leerkrachten training om tienermeisjes te
onderwijzen in menstruele hygiëne.
Er worden nieuwe diaconale teams
gevormd, met leden uit verschillende
kerken. Deze teams verzorgen voorlichting
over actuele onderwerpen.
KDWSP organiseert bijeenkomsten waar
technische kennis op het gebied van water
en hygiëne wordt gedeeld met andere
organisaties in de sector.

Wat kunnen wij doen met uw gift?
Het kost ongeveer 30 euro om één persoon te
voorzien van genoeg en schoon drinkwater
dichtbij huis.
Wat hebben we nodig?
Het totale programma kost dit komende
boekjaar (2018-19) € 363.262. Tear wil voor dit
programma dit jaar € 35.000 toekennen.
Over partnerorganisatie KDWSP
Het Kigezi Diocese Water and Sanitation
Programme (KDWSP) is opgezet door het
bisdom Kigezi van de Anglicaanse Kerk in
Oeganda. De afgelopen 28 jaar heeft
KDWSP zich ingezet om de water- en
sanitaire voorzieningen van de armste
districten in Zuidwest-Oeganda te
verbeteren. In die periode zijn meer dan 40
grote waterleidingsystemen aangelegd,
900 waterbronnen beschermd, 120 grote
dorpstanks (elk 50.000 liter) en 9000
watertanks (420 l) gebouwd en 29
vrouwengroepen getraind om hun eigen
ferro-cement tank (4000 l) te bouwen
(totaal 780 tanks).
KDWSP heeft twee keer de nationale prijs
op het gebied van water en sanitatie
ontvangen van de regering van Oeganda, in
2006 en 2011.

Een groep werkt samen aan de bouw van een
nieuwe tank
Waar wordt het project uitgevoerd?
Dit programma wordt uitgevoerd in het
bergachtige district Kigezi rond het stadje
Kabale, in Zuidwest-Oeganda.
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