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H
et is nog vroeg in de ochtend als in 
het kleine dorpje in India de water-
emmers worden gevuld. Het ver-
trouwde raspende geluid van een 
oude handpomp. Het is een goede 

dag voor de vrouwen die het water halen: de 
handpomp doet het. Voor Bibi die in een van de 
smalle straatjes woont, betekent dat zeven kan-
nen voor het wassen, een kan voor de vloer en 
nog zeven kannen voor drinken en koken. Pom-
pen dus. ‘De pomp doet het niet vaak en dan ha-
len we water ver weg van het land’, zegt ze. ‘We 
zouden dit water eigenlijk niet moeten drinken. 
Het is vervuild met arsenicum en fluoride, men-
sen worden er ziek van. Maar we hebben geen 
keus, we moeten iets drinken.’ In het dorp staan 
zes waterpompen, waarvan één pomp het nog 
doet. Onderhoud wordt niet of te laat gepleegd. 
In dorpen in India is het verkrijgen van schoon 
drinkwater in 2013 nog altijd een probleem. 
 Het International Water and Sanitation Cen-
tre (IRC), een kennis-ngo op het gebied van wa-
ter en sanitatie, deed met het programma 
WASHCost onderzoek naar de kosten die worden 
gemaakt in de sector en naar het serviceniveau 
van water, sanitatie en hygiëne in vier landen: 
India, Ghana, Burkina Faso en Mozambique. De 
conclusies laten weinig aan de verbeelding over. 
‘De belangrijkste bevinding is dat het serviceni-
veau van zowel water als sanitatie op het platte-
land veel lager ligt dan de normen van de landen 
zelf’, stelt projectleider Catarina Fonseca. ‘Veel 
lager ook dan iedereen had verwacht.’ Uit het 
onderzoek blijkt dat tussen de 30 en 40 procent 
van de systemen, zoals handpompen en elektri-
sche pompen, niet functioneert zoals zou moe-
ten. ‘Dat betekent dat elk jaar zo’n 30 tot 40 

procent van de investeringen in de sector ver-
spild is’, aldus Fonseca. 

Gat in de grond
In landen in sub-Sahara Afrika is de watersector 
voor een groot deel afhankelijk van donorfinan-
ciering en het werk van individuele ngo’s. Bou-
reima Kouanda, hoofd onderhoudswerkzaamhe-
den van het westelijke district Hounde in Burkina 
Faso, geeft een inkijkje in de praktijk van de 
watervoorziening in zijn land. 
 Het gele stof stuift op onder de wielen van 
zijn brommer. Achterop een kleine, groene kist 
met wat spullen voor noodonderhoud. Even later 
houden dorpelingen de lange leidingen van een 
handpomp vast terwijl Kouanda een van de on-
derdelen aan de onderkant van de zuiger ver-
vangt. Het is maar een klein onderdeel en kan 
dus eenvoudig worden vervangen. ‘Er is vaak niet 
genoeg geld voor onderhoud van de pompen’, 
legt hij uit. ‘Ik krijg het geld van een commissie 
in het dorp, maar die heeft niet altijd voldoende 
budget. Als de leiding vervangen moet worden, 
moeten de mensen in het dorp extra betalen.’ 
 De watersector is gedecentraliseerd en de 
dorpen, steden en districten zijn verantwoorde-
lijk voor het onderhoud en het functioneren van 
de pompen en pijpleidingen. In Burkina Faso 
zorgt een commissie van dorpelingen voor het 
onderhoud. Geld hiervoor komt van de verkoop 
van water aan de bevolking. In de stad zorgt de 
burgemeester voor de planning en monitoring 
van de systemen. Hij springt ook bij als het dorp 
geld tekort komt. Een mooi systeem op papier, 
maar in de praktijk een ingewikkeld samenspel 
van verschillende belangen. 
 Terwijl Boureima Kouanda bezig is, scheppen 

dorpelingen niet veel verderop water uit een gat 
in de grond. Gratis voor iedereen. ‘Mensen heb-
ben liever het water uit de open put daar, want 
voor de pomp moeten ze betalen’, legt de onder-
houdsman uit. ‘De mensen zeggen ook dat het 
water uit de pomp niet lekker smaakt.’ Ondertus-
sen staan meerdere kapotte pompen in het dorp 
te wachten op onderhoud, maar meer geld is er 
niet. Voor Kouanda zit het werk erop. ‘Als er bud-

De bittere 
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Op papier is het gelukt om meer mensen aan schoon drinkwater te helpen.  
Precies zoals het de bedoeling was van de Millenniumdoelen. Maar in dorpen in Afrika  

en India halen mensen nog steeds water uit vervuilde putten en rivieren.  
‘Het is hier een kerkhof van investeringen.’

tekst Thomas Hurkxkens

Reparatie van een handpomp in Akatsi district, Ghana
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Uit het WASHCost-onderzoek komen zes verschil-
lende kostencomponenten naar voren waarvoor 
bij aanvang van een project geld opzij moet wor-
den gezet. Dit gaat om kosten die nodig zijn om 
een systeem de volledige levensduur mee te la-
ten gaan. Naast de originele investering zijn dat: 
klein onderhoud, zoals het dagelijks bedienen en 
maken van de pomp, en groot onderhoud, wan-
neer de generator bijvoorbeeld kapot gaat. Ten 
derde kosten die gemaakt moeten worden ter 
ondersteuning van (overheids-)medewerkers die 
bijvoorbeeld monitoren en werken aan capaci-
teitsopbouw in de dorpen (de directe ondersteu-
ning). Een vierde kostenpost is de ondersteuning 
van de nationale staf en grootschalige planning 
(de indirecte ondersteuning). Als laatste, zo 
blijkt uit het onderzoek, moet rekening gehou-
den worden met de kosten van kapitaal zelf. 
Rente op een lening of bijvoorbeeld wisselkoer-
sen kunnen bij projecten een (klein) effect heb-
ben op het budget. Bij grootschalige projecten 
net zozeer als bij kleinere projecten van particu-
liere ngo’s zou rekening moeten worden gehou-
den met deze uitgaven. Daarnaast hebben de 
onderzoekers gekeken naar een betere manier 
om te meten wat mensen daadwerkelijk aan wa-
ter ontvangen. Fonseca: ‘De toegang tot water 
en sanitaire voorzieningen wordt nu gemeten 
als: “Staat er een pomp? Dan heb je toegang tot 
water.” Men kijkt alleen naar de dekking door 
systemen in een gebied.’

Zwak
De afgelopen jaren hebben zogenaamde JMP 
Working Groups nagedacht over de doelstellin-
gen voor na 2015, als de huidige Millennium-
doelstellingen eindigen. De wens is om in deze 
nieuwe doelstellingen tot een veel preciezere 
meetmethode te komen. Catarina Fonseca: ‘Ie-
dereen, de overheid en donoren, willen dat de 
drinkwatersystemen het blijven doen. Het pro-
bleem is dat de definitie van ‘geslaagde inter-
ventie’ verkeerd is geweest.’ 
 Volgens WASHCost moet er daarom gewerkt 
gaan worden met een meer genuanceerde me-
thode waarmee je kijkt naar de hoeveelheid wa-
ter, de kwaliteit van het water, de betrouwbaar-
heid van het water en de toegang ertoe (hoe 
lang duurt het voordat je het water hebt en moet 
je bijvoorbeeld lang in de rij staan?). Deze indi-
catoren komen ook terug in de ontwerpen voor 
de post-2015-doelstellingen. Fonseca. ‘We moe-
ten “succes” herdefiniëren in de sector.’ 
 Bij het UNESCO-instituut voor watereducatie 
(UNESCO-IHE), deelt rector András Szöllösi-Nagy 
de zorgen die spreken uit het WASHCost-project. 
‘Als onderhoud niet goed wordt uitgevoerd, is 
duurzaamheid een droom’, aldus de professor. 
‘Het probleem is dat de indicatoren voor het in-
schatten van verbetering in de water- en sanita-
tievoorzieningen in de Millenniumdoelen nogal 
zwak waren. Ze zijn niet goed meetbaar, mede 
omdat ze de boodschap moesten overbrengen 
naar de brede publieke en politieke gemeen-

Emmanuel Gaze de vinger op de zere plek: ‘Het is 
aan de districten om de planning, de monitoring 
en het onderhoud van de systemen te doen, maar 
het geld dat hiervoor nodig is, krijgen ze niet. Het 
geld dat zij zelf kunnen generen, is te weinig. Bo-
vendien moeten zij het geld aan veel verschillende 

kostenposten uitgeven. Belangen waartussen zij 
steeds een afweging moeten maken.’ 
 Volgens de waterprofessional is het gevolg 
dat zo’n 30 procent van de systemen in het land 
niet of niet goed werkt. Niet veel verderop in het 

kleine kantoortje van het Water and Sanitation 
Monitoring Platform Ghana hoeft teamleider Yaw 
Asante Sarkodie niet lang na te denken over de 
oorzaak van de problemen: ‘We hebben allemaal 
alleen gekeken naar targets in de Millennium-
doelstellingen: zoveel mogelijk dorpen van water 
voorzien. We hebben helemaal geen rekening 
gehouden met onderhoud van de voorzienin-
gen.’

get zou zijn om een keer een preventief bezoek af 
te leggen, zou dat al heel erg helpen. Als een 
pomp slecht wordt onderhouden gaat hij onge-
veer een jaar mee, wordt hij goed onderhouden 
dan wel dertig jaar’, aldus de onderhoudsman. 
 Volgens Catarina Fonseca is het slecht func-
tioneren van de systemen voor watervoorziening 
terug te voeren op slecht budgetteren. De inves-
teringen in de watersector, zo blijkt uit het 
WASHCost-onderzoek, gaan vooral naar de mate-
riële kosten, dus de kosten voor de pomp zelf. 
Fonseca: ‘Verreweg het grootste gedeelte van het 
geld gaat op aan de eerste investering, en mis-
schien nog aan een of twee trainingen daarna. 
Vervolgens is het een soort sprong in het duister 
en is de hoop dat de dorpen en gebruikers van 
het water betalen zodat de systemen het kunnen 
blijven doen.’ Volgens Fonseca kunnen de dorpen 
niet voor het kleinere onderhoud zorgen. Als er 
iets groots kapot gaat, zoals de leiding van de 
pomp of de generator van een elektrische pomp, 
is het budget van het dorp snel uitgeput. Uit het 
onderzoek komt naar voren dat gewone mensen 
al veel bijdragen aan water en sanitaire voorzie-
ningen. Het grote onderhoud aan de systemen is 
te duur en is daarom niet te dragen voor een ge-

meenschap, luidt de conclusie. ‘De tarieven die 
gevraagd worden, kunnen deze kosten niet op-
vangen’, aldus Fonseca. ‘Dit kunnen we niet blij-
ven negeren.’

Zere plek
In het kantoor van de semioverheidsinstelling 
Community Water and Sanitation Agency (CWSA) 
in Accra in Ghana legt hoofd technische dienst 

‘ Elk jaar is 
zo’n 30 tot 40 
procent van de 
investeringen 
verspild’
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heeft geen zin om infrastructuur neer te zetten 
en na twee of drie jaar te constateren dat die 
volledig kapot is door een gebrek aan onder-
houd, waarna vervolgens de volledige investe-
ring nogmaals moet worden gedaan. Het is geen 
kwestie van geld. Geld om de sector te financie-
ren, is er. We moeten kijken naar wie er verant-
woordelijk is en hoe we vervolgens financiering 
kunnen vinden voor deze verantwoordelijkhe-
den.’
  WASHCost-onderzoekscoördinator in India, 
Snehalatha Mekala, vat het nog even krachtig 
samen: ‘Het heeft geen zin om op de huidige ma-
nier infrastructuur aan te leggen. De officiële 
cijfers zien er misschien goed uit, maar de prak-
tijk is een kerkhof aan investeringen.’ 

In plaats van alleen projecten te financieren, 
moeten zij mensen in staat stellen de projecten 
lokaal zelf vorm te geven. ‘De focus moet dus ko-
men te liggen op educatie, overdracht van kennis 
en technologie en capaciteitsopbouw. Ik denk 
dat dit de enige zinvolle manier is.’
 In Ghana wordt de WASHCost-methode van 
verbeterd budgetteren inmiddels voorzichtig in 
de praktijk gebracht. Zij het nog op papier. ‘Als ik 
nu geld vraag bij de overheid voor een investe-
ring, baseer ik het budget op die zes kostenpos-
ten’, aldus Emmanuel Gaze van CWSA. ‘Het effect 
is tot nu toe vooral zichtbaar in de planning, de 
overheid heeft haar budgetten nog niet vormge-
geven volgens deze aanpak.’ 
 Het wachten is dus nog op concrete resulta-
ten, maar de waterexpert is uitgesproken over de 
toekomstige strategie voor de watersector: ‘De 
focus moet verschuiven naar onderhoud, het 
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schap. We hebben nu criteria nodig die niet wishy 
washy zijn, maar die echt vooruitgang kunnen 
meten.’ 
 Daarbij zullen we veel preciezere gegevens 
moeten verzamelen, aldus de rector: ‘Als we goed 
meten, weten we tenminste waar het mis gaat. 
Zoals ook wel gezegd word: “If you don’t measure 
it, you can’t manage it.” En dat is denk ik het pro-
bleem waar we tegenaan gelopen zijn. De gege-
vens die we verzameld hebben, waren ontoerei-
kend. Maar ik zie op dit vlak wel vooruitgang.’ 

Kerkhof
Volgens UNESCO-IHE moet er een tweezijdige 
aanpak komen van de problemen in de sector, 
zegt Szöllösi-Nagy. ‘Ik denk dat de reden dat we 
achterlopen is, en dit is kritiek op onze eigen 
sector, dat we er dertien jaar geleden onvoldoen-

de in geslaagd zijn de politieke gemeenschap te 
overtuigen van het feit dat water een enorm is-
sue wordt in de 21ste eeuw.’ Daarom moet vol-
gens het onderzoeks- en onderwijsinstituut bij 
overheden in ontwikkelingslanden ten eerste 
onder de aandacht worden gebracht dat water 
hét thema van de komende jaren is. ‘Water is een 
cruciaal issue en als ontwikkelingslanden niet 
oppassen, verliezen zij opnieuw. De kosten van 
het niet hebben van schoon drinkwater en goede 
sanitaire voorzieningen zijn enorm. Mensen wor-
den ziek en daarom zijn er grote investeringen 
nodig in de gezondheidszorg. Dus als je iets aan 
de armoedesituatie wilt doen, moet je wat doen 
aan de publieke gezondheidszorg en dus aan wa-
ter en sanitatie. De nationale overheden hebben 
hierin een belangrijke rol te spelen.’ 
 Op internationaal niveau moeten de donoren 
geherstructureerd worden, volgens Szöllösi-Nagy.  

Kijk op www.viceversaonline.nl/dossiers/water 
voor een filmimpressie bij dit verhaal.
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Boureima Kouanda reist per brommer naar de dorpen voor onderhoud

‘ We hebben 
geen rekening 
gehouden met 
onderhoud’ ©
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