Water = Leven
Schoon en veilig water. En altijd overal te krijgen.
Voor ons is dat heel gewoon. Voor veel Afrikanen
een grote luxe. Miljoenen Afrikaanse kinderen en
volwassenen kampen iedere dag met gebrek aan
veilig drinkwater en de gevolgen daarvan: honger,
dorst, ziekte en een hoge kindersterfte.
Ook in Oeganda. Bijna de helft van de 35 miljoen
inwoners leeft onder de armoedegrens. Het
gebrek aan schoon drinkwater maakt de situatie
nog veel ernstiger. In de regio’s Kabarole en
Kamwenge geeft AquaQuest de lokale bevolking
handvatten om zelf schoon en veilig drinkwater en
goede sanitaire voorzieningen te organiseren.
Kabarole en Kamwenge: een schreeuw om schoon water
Honderd kilometer ten noorden van de Evenaar en driehonderd kilometer ten westen van de
Oegandese hoofdstad Kampala liggen de districten Kabarole en Kamwenge: typische
plattelandsgebieden met kleine dorpsgemeenschappen. De mensen zijn arm en leven voornamelijk van
het op kleine stukjes grond verbouwen van bananen, suikerriet, maïs, aardappelen, wortelen, bonen,
aubergine, tomaten en diverse vruchten.
De laatste jaren zijn de problemen daar enorm toegenomen met water in de hoofdrol. Traditionele
landbouw en het kappen en verbranden van bomen en struiken zijn hier mede oorzaak van. Een goede
waterhuishouding wordt verstoord. In de natte periode zijn er overstromingen, in de droge perioden is de
opslag van voldoende veilig drinkwater een probleem. Daarnaast vervuilen waterbronnen door dieren
die daar drinken en hun behoefte doen en door mensen die er baden en de was doen. Het vervuilde
water zorgt voor veel ziektes, zoals tyfus en diarree. Bovendien heeft de malariamug het hier goed naar
zijn zin, waardoor nog veel mensen sterven.
Een typisch Nederlandse oplossing: watermanagement
AquaQuest – een activiteit van de Rotaryclubs Heemstede en Zaandam-Oost – werkt al jarenlang aan
de verbetering van de levensomstandigheden in de Oeganda. Door betere opvang, opslag en distributie
van regenwater leveren we een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van schoon en veilig
water. Scholen en huizen zijn voorzien van regenwateropvangtanks en waterbronnen beschermd tegen
ongedierte en vuil. Dorpelingen helpen bij de bouw van de voorzieningen en zorgen voor beheer en
onderhoud. Ook leren zij over het belang van sanitaire voorzieningen en hygiëne.
Het beschikbare water wordt nu ook benut om een groentetuin te beginnen, voor eigen gebruik en voor
verkoop op de markt. Kinderen kunnen weer naar school en aan hun toekomst werken.
Ook andere dorpen zien wat schoon water betekent en vragen bij ons ook een waterproject aan.
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AquaQuest projecten
AquaQuest is sinds 2007 actief. Besloten is voor
een gebiedsgerichte aanpak in Oeganda.Kwaliteit
van de projecten en duurzaamheid staan voorop.
Aan het eind van 2014 heeft AquaQuest
bijgedragen aan de voorziening van 89
regenwateropvangtanks met een totale capaciteit
van 248.000 liter schoon drinkwater, de
bescherming van 11 waterbronnen, hygiëne
training voor 67.000 mensen, 11.400
muskietennetten, en verbeterd grondwaterbeheer
door de aanplant van 30.000 bomen.
Samen Waterdragers
AquaQuest wordt gedragen door leden van de Rotary Clubs Heemstede en Zaandam-Oost die geheel
vrijwillig zorgen voor fondsen en uitwisseling van kennis en projectcoördinatie. Rotary clubs in Oeganda
zien erop toe dat de lokale gemeenschappen aangeven waar zij behoefte aan hebben en dat zij zelf de
water- en sanitaire voorzieningen realiseren. RAIN Foundation en zijn Oegandese partner JESE
adviseren AquaQuest en de gemeenschappen over de beste technieken en systemen om regenwater
op te vangen en te beheren. Rotary maakt een punt van schoon drinkwater en hygiëne voor iedereen.
Want dat betekent leven. Hier en ver weg.
Draagt u ook water voor Oeganda?
Door met ons AquaQuest te dragen, draagt u bij aan de gezonde ontwikkeling van kinderen en indirect
aan de toekomst van Oeganda. Met € 5 krijgt een dorp al een dag schoon drinkwater.
Uw bijdrage komt voor 100% terecht bij de projecten en is bovendien fiscaal aftrekbaar.

Meer informatie? Neem contact met ons op via aquaquestrotary@gmail.com.
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