Infoblad Water for Life
Een huisaansluiting kunnen mijn ouders niet betalen, daarom moesten we altijd
duur water kopen in de winkel of water halen uit de rivier. En dat terwijl kraanwater
goedkoper is. Omdat mensen in arme wijken vaak geen aansluiting kunnen betalen,
ligt hier ook vaak geen waterleidingnetwerk van het waterbedrijf. Hierdoor moeten
juist de armste mensen ver lopen of duur water kopen in de winkel. Water for Life
heeft in mijn woonplaats Cebu het waterleidingnetwerk uitgebreid en ervoor gezorgd
dat mensen als mijn ouders subsidie krijgen voor een eigen wateraansluiting.

Mike
Filipijnen

Dankzij de subsidie hebben wij nu een kraan in ons huis! Dit betekent dat we geld
kunnen sparen voor andere dingen. We gaan heel zuinig om met het water, want
aan de kraan zit ook een watermeter. Iedere twee weken komt iemand van het
waterbedrijf langs om te kijken hoeveel water we gebruikt hebben. Een week later
krijgen we dan de rekening. Hoe zuiniger we omgaan met het water, hoe meer geld
we overhouden!

Rebecca
Kenia
In Nederland is het water altijd schoon en veilig om te drinken. Dit is
helaas niet overal zo. Ongeveer 800 miljoen mensen op de wereld
hebben geen toegang tot schoon drinkwater. Als je geen schoon water
uit de kraan kunt halen, dan moet je op zoek naar andere bronnen.
Vaak zijn dit open afvoeren of rivieren. Dit water is alleen niet altijd
schoon: en daar kan je ziek van worden. Een ziekte die vaak voorkomt
in gebieden waar mensen vuil water drinken is cholera. Hiervan krijg
je diarree en droog je uit. Vaak is er geen ziekenhuis in de buurt,
en ook niet iedereen kan de dokter betalen. Diarree is een van de
belangrijkste oorzaken van kindersterfte in de wereld.
Mijn naam is Rebecca. Waar ik woon, in Naivasha in Kenia, was dit een
groot probleem. We haalden ons water uit de Malewa-rivier. Helemaal
tijdens het regenseizoen is deze rivier sterk vervuild. Bovendien wassen
mensen zichzelf en hun kleding hier ook in. Het water is eigenlijk niet
geschikt om te drinken. Maar bij gebrek aan iets beters deden we
het toch. Mijn kind had vaak diarree na het drinken van het water
uit de rivier.
In de wijk waar ik woon staat nu een openbaar tappunt waar de hele
buurt jerrycans met schoon drinkwater kan kopen voor een lage prijs.
Dit waterpunt wordt onderhouden door het waterbedrijf die zorgt dat
er altijd schoon drinkwater beschikbaar is. Zo heb ik gelukkig nu, maar
ook in de toekomst toegang tot drinkwater.

Francis

Kenia

Ghana

Mijn vader verkoopt drinkwater aan
de hele wijk! In het dorp waar ik woon
is namelijk een openbaar waterpunt
gebouwd. Iedereen uit de buurt kan hier
schoon kraanwater kopen: 2 cent voor
20 liter. Omdat je iedere keer water haalt
per jerrycan, weet hij precies hoeveel
het kost. Op dit waterpunt staat ook een
watermeter. Iedere maand komt het
waterbedrijf om die op te nemen. Mijn
vader betaalt vervolgens de rekening.
Hiervoor moet hij iedere maand
bijhouden wie er water heeft gekocht
en hoeveel jerrycans.
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Happiness
Malawi
Hallo, ik ben Happiness en ik kom uit Malawi. Ik heb
thuis geen kraanwater en dat heeft grote gevolgen.
Ik ben wees en woon bij mijn oma. Omdat mijn oma
al erg oud is, ben ik degene die het huishouden doet.
Daar hoort water halen, om te drinken, te koken en
om schoon te maken ook bij. Omdat er geen kraan
of waterpomp in de buurt is, moet ik iedere dag 6 km
lopen naar een pomp. Helaas is deze pomp vaak stuk.
Dan moet ik nog verder lopen naar en riviertje. Op die
dagen ben ik niet op tijd terug om naar school te gaan.

Ik heet Hoang en ik woon in Long My, Vietnam.
In Vietnam vindt verzilting plaats. Dit betekent dat
zeewater het rivier- en grondwater zout maakt. Het
water uit onze eigen waterput is daarom zout, dat is
helemaal niet lekker en gezond om te drinken. We
hebben juist zoet water nodig! Het waterbedrijf bij
ons in de buurt is daarom bezig om ervoor te zorgen
dat er nu, maar ook in de toekomst genoeg zoet
water is voor iedereen. De mensen in de buurt vinden
het nog wel eng, water uit de kraan. Niemand is dat
namelijk gewend. Er zit ook een hele andere smaak aan
kraanwater. Dat is dus wel even wennen. Om ervoor te
zorgen dat iedereen wel weet dat het kraanwater veilig
is om te drinken, geeft het waterbedrijf voorlichting over
hoe het water wordt schoongemaakt.

Hoang

Vietna
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Daarom wordt hier samen met het waterbedrijf gewerkt
aan een goede drinkwatervoorziening. Samen met een
lokale aannemer wordt er daarom een waterleiding
aangelegd en worden er waterkiosken gebouwd. Het
waterbedrijf zorgt ervoor dat er voldoende en veilig
drinkwater uit de kraan stroomt. Bij de waterkiosk
kunnen mijn oma en ik en de andere mensen in
Changalume, Malawi straks altijd schoon drinkwater
kopen en dan hoef ik geen school meer te missen.
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Hoi! Wij zijn Nana en Beatrice en wij gaan naar de basisschool in Ghana.
Bij ons op school waren eerst geen toiletten. Om onze behoefte te doen,
moesten we terug naar huis of in de bosjes bij de school. De oudste meisjes
uit de klas konden helemaal niet naar school als zij ongesteld waren. Nu
hoeft dat gelukkig niet meer, want er zijn nu toiletten op school en is er een
wateraansluiting. Ook is er genoeg water om te drinken, handen te wassen,
maar ook om de toiletten schoon te maken. De leerlingen van de hoogste
klassen hebben hiervoor een schoonmaakrooster. Of ze dat erg vinden,
helemaal niet! Zij zijn er trots op en gaan graag naar deze nieuwe schone
toiletten.
We zitten ook in de ‘gezondheidsclub’ op school. Iedere week komen we
samen en organiseren we toneelstukjes, kijken we of de toiletten goed schoon
zijn en soms gaan we ook de wijk in om aan de rest van de wijk te vertellen
hoe belangrijk goede hygiëne, een toilet en schoon drinkwater zijn.

