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Juli 2016
Juist en Efficient Gebruik van Veilig Drinkwater
Workshop op 12 Mei 2016
Aantal uitgenodigde begunstigde (dorps-)gemeenschappen: 70.
Aantal begunstigden gemeenschappen die zouden komen: 62.
Aantal begunstigden die daadwerkelijk deelnamen: 34 of 49% van de
uitnodigingslijst.

Tusaidiane Uganda heeft kans gezien om in een periode
van 11 jaar aan zo’n 70 gemeenschappen veiligdrinkwater te geven door het installeren van waterzuiveraars
met regenwateropvang. Dit is mogelijk gemaakt door een reeks van donoren in verschillende Europese
landen, waarbij Cordaid Nederland en de Stichting S.P.Y.N. een voorname rol hebben gespeeld.
Beinvloed door overheidsmaatregelen heeft Cordaid Nederland in 2015 besloten de ondersteuning stop te
zetten. De steun van de Stichting S.P.Y.N. voor 2016 is aangevraagd, maar het verkrijgen ervan is onzeker.
Alle technische voorzieningen en de investeringen voor het gebruik van minimaal 120.000 liter drinkwater
iedere vier maanden door de begunstigde gemeenschap zijn gedaan en werken.
De realiteit is dat gemeenschappen maar zo’n 20% van dit volume ook daadwerkelijk gebruiken.
Met deze ervaringen in het achterhoofd heeft de leiding van
Tusaidiane Uganda een Workshop georganiseerd voor de
leiding van alle Begunstigden om de oorzaken van dit lage
verbruik op te sporen en –belangrijker- te bespreken welke
maatregelen zouden kunnen leiden tot een beter en meer
efficient gebruik door de gemeenschappen. Zou de nieuwe
aanpak voor nieuwe installaties uitkomst kunnen bieden? Wat
zijn de ervaringen van de leidinggevenden in de dorpen?
De Bestuursvoorzitter van Tusaidiane heeft dit onderwerp aan
de orde gesteld in zijn openings-speech in de Workshop op 12
mei. U kunt deze speech over het verleden, het heden en de
toekomst voor veilig drinkwater projecten vinden op de
website www.tusaidiane.com
De resultaten van de diskussie met de deelnemers:
1. Het gebruik in de periode Okt15-Maart16 was erg laag
door de verkiezingstijd. Scholen waren gesloten en politici
deden allerlei mooie beloftes om zieltjes te winnen.
2. Verschillende deelnemers gaven toe laks te zijn geweest
in het sensibiliseren van de gemeenschap, en zelfs van de
kinderen. Leerkrachten hebben onvoldoende aktief de
voordelen van veilig drinkwater uitgelegd en onderwezen.
3. Andere deelnemers wezen erop dat mensen in het dorp
het begrip “veilig drinkwater” niet kennen. Voor hen is alle
water hetzelfde. Als je het niet hebt, zit je in de problemen.
4. Deelnemers waren het erover eens dat veranderen van de
houding van dorpelingen geen eenvoudige opgave is.
5. Verschillende deelnemers loofden de beschikbaarheid van
veilig drinkwater. Het heeft ziekte en afwezigheid sterk
gereduceerd.
6. Deelnemers willen ieder jaar zo’n Workshop hebben.
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7. Een deelneemster vertelde de vergadering dat zij in het dorp sensibiliseringsbijeenkomsten heeft
gestart. Het betrekken van de locale leiders bij deze vergaderingen is essentieel.
8. Een andere deelneemster gaf toe dat zij de interne organisatie moet versterken. De Operator doet zijn
werk niet goed.
9. Verschillende deelnemers zwaaiden lof naar Tabora Didas, de technishe man van Tusaidiane. Hij
bedient de units zeer goed en hij werkt altijd volgens wat afgesproken is.
10. Eén deelnemer vroeg om echte wettelijke overeenkomsten. De zaal was het eens met de voorzitter. We
hebben geen advocaten nodig, maar wederzijds vertrouwen tussen partners.
11. Een deelneemster vertelde dat ze de januari brief van de voorzitter Tusaidiane gebruikt om met enig
succes de sensibilisering van de naburige scholen en de omringende gemeenschap in gang te zetten.
Tusaidiane Uganda heeft voor nieuwe projecten
een nieuw aanpak gelanceerd met de bedoeling
de gemeenschap te sensibiliseren vóórdat enige
installatie is uitgevoerd. Op dinsdag 17 mei zijn
de waterzuiveraars voor de gemeenschap van
Katovu Child Development Centre en de
gemeenschap rond de Nakayiga lagere school
geinstalleerd, nadat voor elk van beide
gemeenschappen twee bewustwordingsvergaderingen waren gehouden en nadat de
lokale leiders een overeenkomst getekend
hadden, waarin de dorpsgemeenschap zichzelf
verplicht tot het gebruik van tenminste 400.000
liter drinkwater per jaar
Mary Nakimbugwe Mukasa (onder) heeft verslag
uitgebracht over hoe Katovu CDC de nieuwe
benadering heeft aangepakt (zie hiernaast).

Molly Nagandya deed hetzelfde voor de
gemeenschap rond de Nakiyaga lagere school.
De foto’s op de website voor de aktie “Search for
Sponsors” voor verandering van de mindset zijn
genomen gedurende de installatie van de waterzuiveraar in de Nakiyaga lagere school.

De vergadering was het eens met het voorstel om de gevolgde werkwijze in Katovu and Nakiyaga breed toe
te passen. Het gaat om bewustmaking (“mind-set change”) omtrent het nut van veilig drinkwater in
dorpsgemeenschappen.
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Pastor Kim heeft kort uiteengezet wat “mindset change” betekent.
Alle aanwezigen waren het erover eens dat
het doel alleen bereikt kan worden door van
20% naar 30% te gaan, dan 40%, 50% etc.

Hoe verder in 2016 en 2017
Lokale Leiders gaan voor hun dorp een “Mobilization & Sensitization Committee” benoemen, dat verantwoordelijk is voor de bewustmaking van de gemeenschap omtrent de voordelen van het gebruik van veilig
drinkwater: betere gezondheid, meer kinderen in de school, meer mensen aan het werk voor een beter
inkomen en lagere uitgaven voor de dokter en medicijnen. Dorpelingen en kinderen zal geleerd worden om
speciale drinkwater jerry-cans te gebruiken en om een kleine vergoeding te betalen voor het gebruik van het
water om daaruit het onderhoud en de reparaties van de veilig drinkwater installatie te betalen.
Het Comite zal tenminste twee bewustmakingsvergaderingen houden; zij zal het resultaat in de gaten
houden en gaat “front runners” in het dorp mobiiseren om te helpen voortdurend het gebruik van veilig
drinkwater te verbeteren. Waar nodig worden bewustmakingsvergaderingen herhaald.
Lokale Leiders zullen namens het dorp een contract (het “Mobilization & Sensitization Agreement”)
ondertekenen, waarin de gemeenschap zich verplicht tenminste 400.000 liter drinkwater/jaar te gebruiken.
Deze aanpak wordt gebruikt voor ieder nieuw project voordat enige installatie aktiviteit wordt uitgevoerd.
Deze aanpak zal ook gebruikt worden voor bestaande gemeenschappen met prioriteit voor diegenen die de
Workshop gevolgd hebben en voor diegenen (niet aanwezig), die Tusaidiane Uganda vragen om hulp bij het
verbeteren van het gebruik van veilig drikwater.
De volgende Begunstigden hebben al een getekend contract:
 De Gemeenschap rond Katovu Child Development Centre
 De Gemeenschap rond Nakiyaga Lagere School
 De Gemeenschap rond BK Memorial Middelbare School met een tweetal naburige lagere scholen.
 De Gemeenschap rond St. Mary’s Manja Middelbare School
 De Gemeenschap van de Kyanukuzi Katholieke Parochie met een naburige middelbare school en
een naburige lagere school.
 De Gemeenschap rond de Kyazanga Modern Lagere School
Het bewustwordingsproces is gestart in mei voor:
 De Gemeenschap rond KK Muslim Lagere School in Kiwangala,
 De Gemeenschap rond Bishop Ddungu Kleuter en Lagere School in Kinoni.
Inmiddels zijn meer candidaten benaderd om dit process te starten.
We zullen U op de hoogte houden omtrent de voortgang en –wat belangrijker is- omtrent de resultaten van
deze campagne door te rapporteren over het toegenomen gebruik van veilig drinkwater.
Tot slot de kosten van bewustmaking voor nieuwe projecten zullen worden opgenomen in het budget voor
een nieuw project.

De kosten voor bewustmaking in een dorp met een bestaande installatie bedragen € 350.
Tusaidiane Uganda heeft financiele hulp nodig om de mensen in de dorpen te helpen.
3

