
Voor de start van een drinkwater-

project wordt eerst een goede ana-

lyse gemaakt van wat het juiste 

drinkwatersysteem is. Bij de PAS 

werd gewerkt met het processche-

ma van Wagner en Lanoix uit 1959, 

dat nog steeds als een basisboek 

geldt. Op de volgend pagina is het 

schema weergegven.  

Elk drinkwaterproject is uniek en 

het dorp heeft altijd hoge verwach-

tingen ten aanzien van de werking 

van zo’n systeem. Bij de opstart van 

een drinkwaterproject moet dan 

ook uitgebreid worden gesproken 

over de verwachtingen die de ge-

meenschap heeft ten aanzien van 

de drinkwatervoorziening. Naast de 

voordelen moeten ook de verant-

woordelijkheden en de scenario’s 

worden besproken van wat er fout 

kan gaan. 

Elk ontwerp van een drinkwatersys-

teem is uniek. Het is dan ook van 

belang om iemand met expertise 

erbij te halen voor het ontwerp van 

het drinkwatersysteem. 

Ook al is het ontwerp goed, dan nog 

kunnen er allerlei onverwachte za-

ken in het veld worden aangetrof-

fen, waardoor het ontwerp weer 

aangepast dient te worden. Dit be-

tekent tijdelijke stopzetting van het 

project, aanpassen van het ont-

werp, de begroting aanpassen en 

eventueel extra geld zoeken. De 

constructie van een waterleiding-

netwerk gebeurt dus niet in drie 

dagen. Ook voor boringen kan het 

noodzakelijk zijn dat er meerdere 

boringen gedaan moeten worden, 

voordat de juiste bron is gevonden. 

Onderdelen voor de drinkwater-

voorzieningen kunnen moeilijk te 

vinden zijn. Verschillende bedrijven 

dienen bezocht te worden en soms 

moeten onderdelen vanuit het bui-

tenland worden gehaald. Neem 

hiervoor voldoende tijd en zorg er-

voor dat onderdelen voor onder-

houd ook in het betreffende dorp 

aanwezig zijn. Bij het ontwerp van 

het systeem dient ook rekening te 

worden gehouden met reserve on-

derdelen en onderhouds- en exploi-

tatiekosten. 

De PAS heeft in het verleden ver-
schillende manieren van drinkwater 
voorzieningen opgezet. In deze leaf-
let enkele voorbeelden worden ge-
geven, inclusief de voor- en nade-
len. 

Plan van Aanpak  

Pater Toon: Als de overheid het niet doet, en de mensen vinden het belangrijk; ze vragen om die voorzieningen... 

waarom zou de PAS dat dan niet doen? Bij het opstellen van het Meerjarenprogramma worden de dorpen ge-

consulteerd en geven ze hun wensen aan. Men wil goed drinkwater, men wil een multifunctionele ruimte enzo-

voort. Het dorp kan dit soort zaken niet betalen, wie het doet maakt dan niet uit; maar mensen hebben er recht 

op! Denk aan Witagron waar van 1987 tot 2004 geen onderwijs was! 

In de afgelopen 40 jaar heeft de PAS verschillende soorten basisvoorzieningen gerealiseerd. Van krutu osso’s, 

steigers tot drinkwatervoorzieningen. Het uitvoeren van bouwprojecten zal in een andere leaflet worden behan-

deld.  
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Procsschema  Wagner en Lanoix 
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Tijdspad Drinkwaterproject  

(vrij vertaald) Bron: John D. Simpson - Technical Capacity Building of Existing Grafity-Fed Rural Drinking Water Systems in Honduras
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Soorten drinkwatervoorzieningen 

Watefilters 

Op Lantiwee (regio Oost) aan de Cot-

ticarivier is een waterfilter geïnstal-

leerd. Dit dorp kampte met een ge-

brek aan schoon drinkwater. Er is 1 

persoon geïnstrueerd in het gebruik, 

beheer en onderhoud van de filter. 

Er is ook een handleiding verstrekt. 

Een dergelijke waterfilter is vaak erg 

bewerkelijk en wordt vooral gebruikt 

als mensen ziek zijn. 

Opslag van regnwater 

In het dorp Kapasikele werd in 2003 

een watervoorzieningsproject uitge-

voerd. Dit dorp telt 75 personen en 

had een chronisch gebrek aan 

schoon drinkwater. Bij de overheid 

liep reeds geruime tijd een aanvraag 

voor een watervoorziening. Aan de 

PAS werd gevraagd naar een tussen-

tijdse oplossing. Drie duro waterop-

slagtanks van elk 600 gallon voor de 

opvang van regenwater werden ge-

plaatst op neutrale plaatsen in het 

dorp. De daken van de krutu oso 

(dorpsvergaderruimte) en het ge-

meenschapscentrum welke als wa-

tergeleider dienen, zijn voor dit doel 

vervangen door nieuwe dakplaten en 

geverfd. 

Grondwater 

Op Donderkamp startte in 2003 een 

groep, met de boorset van de PAS, 

met de exploratie van geschikte wa-

terwinplaatsen. Het losse grove sa-

vanne zand zorgde hierbij voor com-

plicaties. De boor-set van de PAS was 

onvoldoende uitgerust en bevatte 

niet het juiste type boren. Daardoor 

zijn de putten onvoldoende diep en 

is het water niet voldoende zuiver. Er 

werd een pomp geïnstalleerd. Deze 

blijkt onder de huidige omstandighe-

den niet te werken.  De gemeen-

schap was met het CDFS (Community 

Development Fund) in zee gegaan, 

die hun drinkwaterproject in principe 

goedkeurde, maar niet heeft uitge-

voerd. Op dit moment wordt er ge-

sproken met het FOB (Fonds ontwik-

keling Binnenland). Beide fondsen 

zijn vanuit de overheid geïnitieerd. 

Een drinkwaterleidingnet met bron-

water voor een dorp van 100 inwo-

ners kost zo’n 47.000 euro. 

Combinatie grondwater en regenop-

slag 

In Boslanti heeft de PAS gebruik ge-

maakt van een combinatie van regen

- en grondwater. Als de regenwater-

voorraad op is, kan er overgegaan 

worden op water uit de grond. De 

aanleg of eigenlijk het finaliseren van 

de drinkwatervoorziening in Boslanti 

wordt later gedetailleerder bespro-

ken. 

 

Drinkwatercomités 

Daar waar een gemeenschappelijk 

watersysteem wordt opgezet door 

middel van bronwater of waterlei-

dingsysteem, is het ook noodzakelijk 

om een watercommissie of –comité 

in werking te stellen. Deze commis-

sie is verantwoordelijk voor de reali-

satie, beheer en onderhoud van het 

drinkwatersysteem. 

Tijdens een werkconferentie ‘water 

en watercomités’ in november 2005 

werd met verschillende NGO’s de 

taken en functies in kaart gebracht. 

De taken zijn het zorgen voor conti-

nuïteit van het project, onderhoud 

en financieel management van het 

drinkwatersysteem.  Qua kennis en 

vaardigheden was het nodig dat men 

kon lezen en schrijven, omgaan met 

mensen en openstaan voor klachten. 

De leden moesten bereid zijn tot 

samenwerking, technisch inzicht 

hebben, zorg dragen voor voorlich-

ting en financiële zaken beheren. De 

leden van de watercomité zelf moest 

over voldoende draagvlak in de ge-

meenschap beschikken, betrouw-

baar zijn, aanwezig in het dorp zijn 

en bereid zijn te participeren aan 

gemeenschapsactiviteiten. Het tradi-

tionele gezag was verantwoordelijk 

voor de installatie van het comité en 

aan hen wordt verantwoording afge-

dragen.  

Het hier bovenstaande lijkt heel lo-

gisch, maar in een gemeenschap met 

250 mensen ben je blij met een ieder 

die zich aanmeldt voor het comité. 

Eisen stellen aan het niveau van 

mensen is vaak moeilijk. 

Voor het watercomité Corneliskond-

re zijn de volgende taken geformu-

leerd: 

 vertegenwoordiging van de 

gemeenschap in relatie tot 

andere instanties 

 coördineren van drinkwater-

vraagstukken door af te stem-

men met de gemeenschap, 

dorpsbestuur en dorpsorgani-

saties 

 voorstellen en innen van wa-

terbelasting 

 opstellen en presenteren van 

exploitatie 

 Zorg dragen voor een effectief 

en efficiënt beheer van het 

drinkwatersysteem. 

 Uitwerken voorstellen verbe-
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Drinkwatercomités (2) 

tering/uitbereiding van de wa-

tervoorziening 

 Tegengaan van waterverspilling 

 Bevorderen van de hygiëne bij 

erf en huisaansluiting 

Het bovenstaande is het theoretische 

uitgangspunt. Maar hoe werkte het in 

de praktijk? Al voor de opstelling van 

de criteria in 2005 was er in de jaren 

’90 al een rapport geschreven over de 

geleerde lessen bij drinkwaterprojec-

ten. François de Laat heeft toen de 

belangrijkste punten samengevat in 

een memo. 

 Er wordt teveel aandacht be-

steed aan het beschikbaar stel-

len van water en niet aan de 

afvoer van afvalwater. Meren-

deel verlaat de woning als afval-

water 

 Er was accent op ‘ opdringen’  

en ‘ zo moet het’ in plaats van 

het faciliteren en versterken van 

lokale organisaties en de over-

dracht van kennis en expertise in 

een  interdisciplinaire aanpak 

met actieve deelname van de 

lokale counterpart 

 Meer nadruk op toegepaste en 

aangepaste technologie is no-

dig, met nadruk op onderhoud 

en beheer nadat het project is 

opgeleverd. Hierbij moeten ook 

financiële aspecten worden 

meegenomen.  

 Eerst hygiëne voorlichting en 

daarna sanitaire. Nadruk moet 

op gedragsveranderingen lig-

gen. Deze gedragsveranderin-

gen komen niet alleen tot stand 

door nadruk te leggen op ge-

zondheidsaspecten, maar ook op 

economische voordelen.  

 Water en sanitairverbetering is 

een gedeelde verantwoordelijk-

heid van overheid, donor, ge-

meenschap, de NGO’s en de 

private sector. De rol van de 

gemeenschap moet vanaf begin 

vastgelegd worden als beheer-

der en onderhouder van facilitei-

ten en vanaf het begin betrok-

ken zijn bij het project. De rol 

van vrouwen is hierbij van uiter-

mate belang, omdat zij het 

meest met sanitatie en water te 

maken hebben.  

Verder had hijzelf nog een aantal aan-

dachtspunten geformuleerd. Enkele 

daarvan zijn: 

 Voor onderdelen kan bijvoor-

beeld een voorraad worden bij-

gehouden bij een van de lokale 

winkeliers. Denk daarbij aan 

kranen, koppelingen en buizen.  

 Ook al zijn de trainingen gericht 

op bijvoorbeeld het drinkwater-

comités; bied ze aan aan de hele 

gemeenschap. De mensen van 

het drinkwatercomité moeten 

zeker aanwezig zijn en de rest is 

ook uitgenodigd. Dit geeft trans-

parantie van zaken en creëert 

draagvlak.  

 Aanmoedigen van reguliere kan-

tooruren of permanente aanwe-

zigheid van het drinkwatercomi-

té, zodat men weet dat men 

altijd iemand van het comité kan 

bereiken. (NB minder belangrijk 

bij klein dorp) 

 Werken aan bewustwording/

stimuleren lokaal eigendom/

beheer van drinkwaterinfra-

structuur. Men kan zich wel ge-

makkelijk een voorstelling ma-

ken van de operationele kosten 

die het systeem met zich mee-

brengt, maar men vindt het 

moeilijk om de vervangings- of 

afschrijvingskosten te overzien. 

Hiervoor moet de tijd worden 

genomen.  

 Als watertarieven moeten wor-

den verhoogd, doe het dan in 

kleine proporties. Het is beter 

om met een bepaalde frequentie 

de tarieven te verhogen dan in 1 

keer het tarief te verdubbelen. 

 Men kan ook denken aan fun-

draisingsactiviteiten, bijvoor-

beeld de verkoop van gebotteld 

water tijdens een sportactiviteit.  

 Laat de dorpen bij elkaar op 

bezoek gaan en van elkaars 

drinkwatervoorzieningen, be-

heer en inning van gelden leren.  

In gesprek geeft François  de Laat aan 

dat zijns inziens er vaker overwogen 

zou moeten worden om drinkwater als 

klein ondernemerschap te zien. Drink-

water als een bedrijfje. Schoon drink-

water kan gekocht worden voor een 

bepaalde prijs van een ondernemer. 

Die is verantwoordelijk voor onder-

houd en kwaliteit van het water; niet 

een hele gemeenschap. 

Ieder dorp functioneert op zijn/haar 

eigen manier om het systeem in wer-

king te houden. In 2008 bleek tijdens 

een bezoek aan Tapuripa (regio West) 

dat het drinkwatersysteem naar beho-

ren functioneerde en dat men een me-

thode heeft gevonden om het systeem 

werkende te houden. Dat gebeurde 

door een bijdrage in de vorm van 

brandstof voor de waterpomp. Deze 

bijdrage werd door de verschillende 

gezinnen (ongeveer 50 personen) gele-

verd. 
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Voorbeeld drinkwaterproject Corneliskondre 

In de periode 2002-2003 is er in Cor-

neliskondre een drinkwaterleiding-

netwerk aangelegd. 

In het begin zijn er verschillende be-

sprekingen gehouden met de ge-

meenschap die zelf in zowel het 

dorpsverhaal van 2002 als tijdens de 

regionale conferentie in 2003 heeft 

aangegeven graag haar drinkwater-

voorziening te willen verbeteren.  

De bewoners waren tot dat moment 

afhankelijk van rivierwater, dat soms 

vervuild raakte door de olie van de 

boten van de houtzagerij Brometvil-

le.  

Het dorp heeft een aantal mensen 

aangewezen die verantwoordelijk 

zijn voor de uivoering en coördinatie-

werkzaamheden rondom het drink-

waterproject. De commissie is aan-

gesteld ten dienste van het traditio-

neel gezag. Vanuit de PAS zou de 

nodige technische- en organisatori-

sche begeleiding en ondersteuning 

worden geboden. 

De commissie heeft toen zelf de toe-

komstige erfkranen en hoofdleidin-

gen gemarkeerd in het dorp. Die 

gegevens zijn gebruikt voor het tech-

nische ontwerp dat door de PAS is 

gemaakt. Vervolgens is er een proef-

boring gehouden op een plek waar 

mogelijk bronwater is. Op 8 meter 

diepte is drinkwater gevonden. De 

locatie van de bron is meegenomen 

in het technisch ontwerp. Vervolgens 

is het definitieve ontwerp gemaakt 

en bepaald waar de watertoren 

moest komen te staan. De torencon-

structie (waarop de Durotanks ko-

men te staan, zodat er genoeg druk 

in de leidingen komt) is in delen ge-

bouwd op een ander dorp en daarna 

in delen naar Corneliskondre ver-

scheept. 

Uit de stad werden de andere mate-

rialen getransporteerd. Omdat de 

transportkosten erg hoog zijn, in 

verband met de afgelegen ligging 

van het dorp, is geprobeerd alles in 

één keer te transporteren.  

Het dorp heeft zelf de gezamenlijke 

activiteiten georganiseerd zoals het 

graven van sleuven, hieraan hebben 

alle dorpsleden een bijdrage gele-

verd. Uiteindelijk is de bouw en aan-

leg van de drinkwatervoorziening 

gerealiseerd. 

De rol van het watercomité veran-

derde toen. Men was niet meer tech-

nisch verantwoordelijk voor de uit-

voering, maar moest het systeem 

gaan beheren. In het dorp is een 

echtpaar dat daartoe erg goed in 

staat was. Zij zijn toen het comité 

verder gaan vormen.  

Het watercomité heeft daarvoor nog 

enkele specifieke trainingen gekre-

gen voordat de drinkwatervoorzie-

ning werd opgeleverd. In 3 dagen tijd 

zijn verschillende onderwerpen be-

handeld. De eerste avond werd aan-

dacht besteed aan het verschil tus-

sen het oude systeem van rivierwa-

ter en het nieuwe drinkwatersys-

teem. Er werden aandachtspunten 

benoemd en het comité moest daar-

bij het verschil gaan aangeven. Door 

de leden van het comité zelf de ver-

schillen te laten bepalen, wordt het 

besef groter dat er ‘veranderingen’ 

zullen komen op organisatorisch 

vlak. 

Er is een dag besteed aan financiële 

administratie. Hierbij werd vooral 

met behulp van een rollenspel ge-

werkt aan het bijhouden van een 

kasboek. De trainers fungeerden als 

bewoners van het dorp. N.a.v. de 

training kwam ook de vraag naar 

boven of iedereen voor het gebruik 

van de waterleiding moest betalen. 

Moesten ook de ouderen betalen? 

Uiteindelijk zijn twee stellingen ge-

nomen en dat was:  1. iedereen 

moet haar rekening betalen en 2. de 

rekening van iedereen moet betaald 

worden. Men heeft met het laatste 

ingestemd. Later in het traject is er-

voor gekozen dat de oudere vrou-

wen niet hoefden te betalen, maar 

dat die rekening door de rest van het 

dorp werd betaald. De dag erna is 

een dorpsvergadering gehouden, 

waarbij het comité vertelde over de 

resultaten van de training. In een 

dorpsvergadering later zijn de defini-

tieve leden van het comité benoemd.  

Echter is men tot op heden nog bezig 

met de wijze waarop de gelden voor 

de drinkwatervoorziening kunnen 

worden geind. Omdat de elektriciteit 

gratis is, denken mensen ook dat het 

water gratis moet zijn. Maar de 

drinkwatervoorziening is van het 

dorp zelf en dient ook door het dorp 

zelf onderhouden te worden. Er 

moet geld in de pot zijn voor onder-

houd, reparaties en vervanging. 

De inning van de gelden is vaak nog 

steeds lastig. Het drinkwatercomité 

is er zelfs een keer toe overgegaan 

om de last van wanbetalers in het 

dorp op te hangen. Dit is zeer uitzon-

derlijk voor een Inheemse gemeen-

schap. Het comité probeert op aller-

Pater Ahlbrinck Stichting 



Pagina 7 

Voorbeeld drinkwaterproject Corneliskondre (2) 

lei manieren mensen bewust te ma-

ken van hun verantwoordelijkheid. 

Uiteindelijk heeft de aanleg van deze 

drinkwatervoorziening ongeveer 

14.000 euro gekost voor een dorp van 

90 bewoners. In de jaren daarna heeft 

de PAS altijd geïnformeerd bij haar 

veldbezoeken aan regio West bij het 

watercomité hoe het gaat en eventue-

le tips en adviezen gegeven.  

In 2009 is het drinkwatersysteem aan-

gepast en voorzien van een elektri-

sche bronpomp. Door deze voorzie-

ning is de pompcapaciteit dusdanig 

vergroot, dat men geen gebruik meer 

hoeft te maken van rivierwater en 

volledig aanspraak kan maken op lo-

kaal ‘bron’ water uit de put. Als ener-

giebron wordt gebruik gemaakt van 

het elektriciteitsnet. Het drinkwater-

comité heeft nu de grootste moeite 

om watergelden te innen van de 16 

gezinnen, immers als er stroom is, is 

er water. Mensen zijn nu nog minder 

geneigd om te betalen voor het drink-

waternetwerk. 

Ondertussen is er al eens iets kapot 

gegaan, waarvoor men geen geld in 

kas had. Toen is de PAS toch weer 

bijgesprongen met financiën. 

Terugkijkend op dit proces had Fran-

çois de Laat toch liever eerst een 

drinkwatercomité opgericht en was hij 

daarna begonnen met de aanleg. Dat 

was niet mogelijk in verband met de 

tijdsplanning van het project, dus 

heeft hij geprobeerd de oprichting van 

het watercomité gelijk met de bouw 

te doen. Een aangewezen groep door 

de gemeenschap werd betrokken bij 

het ontwerp, planvorming en de uit-

voering van het drinkwaterproject. 

Tijdens de uitvoering van het project, 

kreeg men training-on-the-job. Men 

leert op die manier hoe het watersys-

teem werkt en kan ook zelf aansluitin-

gen realiseren. François  heeft een 

trainingsmodule gemaakt t.a.v. dit 

proces. In het begin is er veel gespro-

ken over alle aspecten van een drink-

watervoorziening. Dat het een eenma-

lige bijdrage is, dat men zelf geld moet 

inzamelen voor reparatie en vervan-

ging, inzicht in kosten gegeven, wat er 

nodig is voor onderhoud, enzovoort. 

Een stel uit het dorp begreep die ge-

dachtegang erg goed en heeft zich 

ingezet om de watergelden te gaan 

innen. Dit was lastig. Sommige gezin-

nen willen of kunnen niet betalen. 

Aanspreken van die gezinnen is lastig, 

dus heeft men een tariefwijziging in-

gesteld. Waarbij ouderen niet/minder 

betalen, dan mensen met een hoger 

inkomen. Belangrijk is dat het comité 

de steun heeft van de kapitein uit het 

dorp. In Corneliskondre is alles zelf 

uitgedacht samen met de bewoners 

en heeft de betreffende regiocoördi-

nator ook een ontwerp van het sys-

teem gemaakt. In Boslanti is dat an-

ders gegaan, daar is samengewerkt 

met overheidsinstanties en is er geen 

aandacht besteed aan een drinkwater-

comité. 

Voorbeeld Drinkwaterproject Boslanti  

Een bijzonder intensief project was de 

totstandkoming van de drinkwater-

voorziening in Boslanti (regio Midden).  

Boslanti is een dorp dat ligt aan de 

Suriname rivier in het district Brokop-

ondo. Reeds jaren kampt men met 

een tekort aan veilig drinkwater, van-

wege het feit dat er in het gebied 

goud wordt gewonnen. Het dorp kent 

ongeveer 750 inwoners, 60% procent 

daarvan zijn kinderen. Er zijn verschil-

lende forensen onder de inwoners.  

Enkele jaren terug, in 2003, is met 

middelen van een gouddelver een 

waterproject gestart. Binnen het pro-

ject zijn er buizen en een waterpomp 

aangeschaft. De bewoners hebben zelf 

het buizensysteem aangelegd. Geko-

zen was voor watertoevoer vanuit de 

kreek. Er zou een installatietoren ge-

bouwd worden waarop watertanks 

geplaatst zouden worden. Vanuit deze 

tanks zou de distributie van drinkwa-

ter plaatsvinden. Vanwege diverse 

redenen waaronder een gebrek aan 

middelen en expertise is het project 

toen niet afgerond. De bewoners heb-

ben de PAS benaderd om hen te on-

dersteunen bij het alsnog uitvoeren 

van het project. In dit project werd 

samengewerkt met het ministerie van 

natuurlijke hulpbronnen, afdeling wa-

tervoorziening. Deze had reeds voor-

onderzoek gedaan en advies uitge-

bracht over het beste werkbare sys-

teem voor Boslanti. Vanwege de kwik-

vervuiling, door goudwinning, is geko-

zen voor het zuiveren van grondwater 

i.p.v. het gebruik van kreekwater. 

Hiertoe zou er een put geboord wor-

den. Volgens het Bureau Openbare 

Gezondheidzorg (BOG) is de kwaliteit 

van het water redelijk en zou het door 

zuivering een heel stuk verbeteren. 

Uiteindelijk bleek de waterbron niet 

geschikt om water te winnen. Beslo-

ten is om het rivierwater te zuiveren 

middels zandfilters. Er waren namelijk 

al opvangbakken aanwezig in het 

dorp. Bij realisatie van het project zijn 

Pater Ahlbrinck Stichting 
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Voorbeeldproject Boslanti (2) 

42 gezinnen voorzien van een eigen 

kraan op het erf. Tijdens de bouwfa-

se zijn een select aantal mannen, 

vertegenwoordigd in de waterwerk-

groep Boslanti, getraind in het on-

derhouden van de installatie. Na de 

oplevering eind 2009 is de bronmo-

tor kapot gegaan, maar de bewoners 

zouden dit zelf gaan repareren. Het 

drinkwatersysteem was namelijk al 

overgedragen aan het dorp. 

Geert-Jan Koning, toenmalige pro-

jectleider, geeft aan dat er ten aan-

zien van de bronpomp regelmatig 

problemen optraden.  Ook andere 

dorpen die met dezelfde bronpomp 

werken, kennen dit probleem. Het 

kan zijn dat de pomp goed is, maar 

dat er grote fluctuaties zijn in de 

stroomvoorziening en dat hij daar-

door steeds kapot gaat. Het kan ook 

zijn dat de instellingen van de pomp 

te gevoelig zijn ingesteld, waardoor 

het te snel bij overcapaciteit of -

verhitting uitschakelt.  Omdat de 

pomp is overgedragen aan de ge-

meenschap, kan de PAS alleen iets 

voor hen betekenen als de bewoners 

de hulp van de PAS vragen.  

Een ander punt van aandacht is de 

invloed van de goudsector op het 

leven van de binnenlandbewoners. 

Bij het drinkwaterproject in Boslanti 

kon er alleen op woensdag gewerkt 

worden en dan vaak ook alleen nog 

in de middag. De mannen werken de 

rest van de week in de goudvelden 

voor de Brazilianen. Het project 

heeft hierdoor veel vertraging opge-

lopen. Daarnaast komen de mannen 

niet met veel geld terug uit de goud-

velden, waardoor het zorgdragen 

voor de kinderen en inkomen volle-

dig bij de vrouwen komt te liggen. 

Doordat de vrouwen hard werken op 

hun kostgronden, worden veel kin-

deren aan hun lot overgelaten. Na-

dat het project was opgeleverd, gin-

gen een groot deel van de kranen 

kapot. Wat bleek, de kranen waren 

kapot getrapt door de kinderen. “ Ik 

heb toen gesteld dat zijzelf de kran-

ten moesten vervangen. De PAS wil-

de ze wel aansluiten, maar niet aan-

schaffen.Een deel van de aansluitin-

gen is toen afgesloten, omdat men 

geen nieuwe kranen wilde kopen. 

Een ander deel is wel vervangen.” 

Ook al zijn de vrouwen vrijwel alleen 

verantwoordelijk voor het inkomen 

en voorzieningen in het dorp, toch 

zie je dat men afhankelijk blijft van 

de man voor alle technische aspec-

ten. 
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PO box 2075 

Paramaribo, Suriname 

Telefoon:  +597 47 29 95 

   +597 42 48 58 

Fax:            +597 47 69 31 

E-mail:        pas@cq-link.sr 

Pater Ahlbrinck stichting 

PAS 

Colofon 

Opdrachtgever: Pater Ahlbrinck Stichting     Tekst en bewerking: Heleen Westerman       Datum: maart 2012 

Conclusie 

Het samen met bewoners opzetten, 

uitvoeren en beheren van drinkwa-

tervoorzieningen is een intensieve 

aangelegenheid. Vooral als de bewo-

ners zelf het systeem moeten gaan 

beheren en de watergelden moeten 

innen. Een totaal andere werkwijze 

dan van de drinkwatervoorziening in 

de stad.  

Er kan alleen van een eenduidige 

aanpak sprake zijn als bijvoorbeeld 

een overheidsinstantie of bedrijf de 

installatie beheert en gelden int. Dan 

is draagvlak van minder belang. Ech-

ter is dit niet het geval, dus draagvlak 

in de gemeenschap voor de gekozen 

aanpak en drinkwatersysteem is zeer 

belangrijk. Dit vraagt tijd en maat-

werk ten aanzien van het drinkwa-

tersysteem.  

Volledig aangelegde drinkwaternet-

werken in een dorp met een bron-

pomp is een dure aangelegenheid in 

relatie tot het aantal bewoners en 

hun inkomensniveau. De PAS is dan 

ook van mening dat vaker overwo-

gen moet worden om te werken met 

grotere opslagcapaciteiten van re-

genwater en zuivering van rivierwa-

ter om tekorten in de droge tijd op 

te heffen of vervuild rivierwater te 

vermijden. Ook opties om drinkwa-

ter door lokale ondernemers te laten 

leveren is een mogelijkheid. 


