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“Tijdensmijn promotieonderzoek eind ja-
ren negentig woonde ik vier jaar in een dorp in
Zimbabwe. De latrine daar stroomde in het re-
genseizoen altijd over, de maden kropen er uit
de vloer. Sindsdien droom ik regelmatig dat ik
in een latrine benwaar plotseling de vloer door-
zakt zodat ik erin val. Als ik eruit kom ben ik
van top tot teen bedektmet poep, zoals die jon-
gen in de film ‘Slumdog millionaire’ die in een
van de beginscènes door het gat in de vloer van
een latrine springt en kopje onder gaat in de
beerput. In een andere terugkerende nacht-
merrie loop ik door een veld vol hondepoep en
opeens ontdek ik dat ik zelf helemaal onder zit.
Het is gênant, want ik realiseer me dat ik stink
en dat ik mensen moet uitleggen wat er is ge-
beurd, maar gek genoeg let niemand opme.

Het zijn beelden die me met walging vervul-
len als ik wakker word. Al vind ik het ook grap-
pig dat de stank en viezigheid waar ik nooit aan
kan ontsnappen in mijn dromen een grotere
rol spelen danwater, want ik hebme in ontwik-
kelingslanden juist altijd met watermanage-
ment beziggehouden.

Hoewel er de afgelopen decennia veel verbe-
terd is op het gebied van schoon water en sani-
tatie, hebben nog altijd 700 miljoen mensen
geen drinkwatervoorzieningen en 2,5 miljard
mensen beschikken niet over een wc. Veel van
mijn dagdromen gaan over oplossingen voor

deze vernederende armoede waar een groot
deel van de wereldbevolking in moet leven. Ik
ben een idealist. Als kind droomde ik er al over
hoe ik kon bijdragen aan een betere wereld. Te-
gelijk ben ik ook een rationalist en zoek ik naar
concrete en praktische oplossingen.

Bij IRC, een organisatie voor watermanage-
ment, bouwen we geen wc’s en leggen we geen
waterleidingen aan, maar verschaffen we loka-
le overheden kennis zodat ze het systeem zelf
verder kunnen ontwikkelen en onderhouden.
Monteurs moeten leren handpompen te repa-
reren, want in 30 procent van de gevallen wer-
ken ze na verloop van tijd niet meer omdat ze
slecht zijn gebouwd of niet worden onderhou-
den. En de overheid moet doordrongen raken
van het belang om te investeren in een duur-
zaam systeem.

Positief is dat ontwikkelingslanden rijker
worden, maar ze moeten wel de politieke wil
hebben de situatie te veranderen. Educatie is
heel belangrijk.Mijn heftige dromen hebben te
maken met hoe wij zijn opgevoed: wij vinden
poep vies en we weten dat het ziekte kan ver-
spreiden. In de sloppenwijken van Indiamaken
mensen zich daar niet druk om.

De verwachting is dat iedereen rond 2020,
2025 beschikt over water en sanitair. Dat stemt
hoopvol.Aan de andere kant is het beschamend
dat het niet in 2015 al zover is.”

Patrick Moriarty (1968) werkte tien jaar in Afrika als civiel ingenieur.
Hij is sinds kort directeur van IRC in Den Haag, dat zich inzet voor
duurzame watervoorzieningen en sanitatie in ontwikkelingslanden.
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‘Ik wil een eindemaken aan
die vernederende viezigheid’

ik heb een droom


