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L’eau c’est la vie 

Schoon drinkwater is van levensbelang. Toch is 
het helaas niet overal vanzelfsprekend dat 
iedereen ook toegang heeft tot schoon 
drinkwater. 

Ruim 16 jaar geleden zijn Inbo Foundation en 
Rotaryclub Scherpenzeel-Woudenberg gestart 
met het project Schoon drinkwater voor Bertoua 
in oost Kameroen. Met steun van Cordaid, vele 
andere Rotaryclubs, bedrijven, stichtingen en 
particulieren is sindsdien hard gewerkt aan de 
doelstelling om de hele stad Bertoua en directe 

 
 
Schoon water 
voor Bertoua 
Kameroen 
 
Bertoua is een 
stad in het oosten 
van Kameroen 
met ongeveer 
250.000 inwoners. 
Hiervan zijn er 
slechts 25.000 
aangesloten op 
een verouderd en 
slecht 
functionerend 
waterleidingnet. 

  



omgeving van schoon drinkwater te voorzien. 
Inmiddels wonen er ongeveer 250.000 mensen 
in Bertoua en omgeving. 

 

Evaluatie 

Voordat het geld van de succesvolle 
sponsoractie Fietsen voor Water in 2010 werd 
geïnvesteerd is eerst door Ingenieursbureau 
Royal HaskoningDHV uit Amersfoort een 
onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het 
project. Royal HaskoningDHV heeft hiervoor tijd 
en deskundigheid beschikbaar gesteld. In het 
lijvig evaluatierapport dat is opgesteld komt 
duidelijk naar voren dat het project succesvol is. 
Maar er worden ook verbeterpunten genoemd. 
Deze hebben vooral betrekking op de vraag wie 
eigenaar is van de waterplaatsen: Wie is 
verantwoordelijk voor schoonhouden en hoe is 
onderhoud en renovatie duurzaam 
georganiseerd? Ook de technische onderbouwing 
van plaats- en materiaalkeuze heeft meer 
aandacht nodig. 

De  inwoners 
halen hun 
drinkwater uit 
veelal vervuilde 
en modderige 
drinkwaterplaatse
n. Water is er 
genoeg maar aan 
schoon drinkwater 
is een groot 
gebrek. Dankzij 
het project 
'schoon 
drinkwater voor 
Bertoua 
Kameroen' krijgen 
de inwoners 
toegang tot 
schoon en gezond 
drinkwater. Dit 
wordt gerealiseerd 
door het saneren 
van circa 55 
drinkwater- 
plaatsen. 
 
 
Ambitie 
De inwoners van 
Bertoua ondersteu
nen bij het 
aanleggen en 
onderhouden 
van schoon 
drinkwater- 
plaatsen, 
volksgezondheid 
verbeteren, 
kindersterfte 
terugdringen, 
ontwikkeling en 
economie 
stimuleren.  
Samen met de 
lokale bevolking 
het ownership 
organiseren zodat 
ook op de lange 
termijn het beheer 
en onderhoud 
gegarandeerd is. 
  



Samenwerking met Cordaid, Royal 

HaskoningDHV en de drie Veenendaalse 
Rotaryclubs 

Cordaid, waarmee intensief wordt 
samengewerkt, beschikt over een grote 
expertise waar het de ontwikkeling van 
Kameroen betreft. Ook het project ‘Schoon 
water voor Bertoua’ maakt dankbaar gebruik 
van deze kennis. Ook verdubbelt Cordaid 
(uiteraard na grondige bestudering van de 
geplande en daadwerkelijke uitgaven) de 
investeringsbedragen. 

Met de tijd en deskundigheid die Royal 
HaskoningDHV beschikbaar stelt is het project 
naar een hoger plan getild. De technische 
criteria worden opgesteld en jaarlijks brengen 
deskundigen van dit advies-, ingenieurs- en 
projectmanagementbureau een bezoek aan 
Bertoua voor technische oplevering en het 
uitwerken van nieuwe plannen. 

De drie Veenendaalse Rotaryclubs hebben zich 
bereid verklaard om de maatschappelijke 
verankering van de waterplaatsen mogelijk te 
maken. Na enkele succesvolle pilots zijn 
inmiddels bij veel waterplaatsen comités 
opgericht bestaande uit watergebruikers 
(overwegend vrouwen) voor het organiseren van 
het schoonhouden van de waterplaatsen en het 
innen van bijdragen bij de watergebruikers voor 
onderhoud en renovatie. Belangrijk is ook dat de 
watercomités zijn getraind om de 
watergebruikers de elementaire regels van 
hygiëne te leren. 

 
  

 



Stand van zaken februari 2014 

De zesde fase van het project is uitgevoerd 
volgens de aanbevelingen van Royal 
HaskoningDHV. Dat betekent dat de plaatsen 
(bijna) allemaal onder verantwoordelijkheid zijn 
gebracht van de watercomités. Er zijn tien 
nieuwe pompen geplaatst en er zijn drie 
plaatsen ingrijpend gerenoveerd. 

Tijdens het werkbezoek dat in februari is 
gebracht door twee ingenieurs van Royal 
HaskoningDHV samen met vertegenwoordigers 
van de Rotaryclubs uit Scherpenzeel-
Woudenberg en Veenendaal is er o.a. een 
ontmoeting geweest met vertegenwoordigers 
van alle watercomités. Deze zijn trots op hun 
werk dat goed inzichtelijk is. Indrukwekkend is 
de erkentelijkheid voor het feit dat er geen 
cholera meer is waargenomen. 

 

 



Afronding project en verdere ambities 

Bij de start was gedacht dat met de realisering 
van ca. 56 waterplaatsen de hele stad Bertoua 
van schoon drinkwater kon worden voorzien. Dit 
blijkt niet zo te zijn: de stad groeit hard. De 
aanleg van een verharde weg vanuit het westen, 
maar ook de immigratie van vluchtelingen uit de 
Centraal Afrikaanse Republiek spelen hierbij een 
rol. De overheid denkt wel over 
uitbreiding/aanleg van een waterleidingsysteem 
in de stad, maar een concreet plan is er niet en 
wordt ook niet op korte termijn verwacht. 

Op dit moment wordt door de gezamenlijke 
partners een zevende, afrondende fase 
voorbereid, waarbij de laatste putten geslagen 
worden zodra de watercomités zijn geïnstalleerd 
en functioneren. Ook zullen nog enkele 
bestaande waterplaatsen ingrijpend worden 
aangepast en ook hier zijn de watercomités 
voorwaarde voor technische realisatie. Dan is 
zeker nog niet de hele stad en directe omgeving 
van schoon drinkwater voorzien. De vraag is of 
en hoe er verder gewerkt zal worden. Wat is het 
meest effectief en wat willen de mensen zelf? Er 
zijn interviews afgenomen bij 
overheidsfunctionarissen, watercomités en de 
partners in het project door een onafhankelijk 
consulent uit Kameroen. Een eerste rapportage 
is ontvangen. 

De bedoeling is om medio 2014 een beeld te 
hebben van de mogelijkheden en met elkaar te 
besluiten of we als gezamenlijke partners verder 
blijven werken aan verbetering van de 
leefomstandigheden van de mensen in Bertoua 
en directe omgeving en zo ja hoe. In ieder geval 
is het nu te vroeg om na afronding van de 
zevende fase Bertoua en de watercomités de rug 
toe te keren. De maatschappelijke verankering 
van de waterplaatsen is nog broos. Deze vraagt 
nog om begeleiding en steun voordat 
overtuigend gezegd kan worden dat de ambitie 



 

“duurzame waterplaatsen, die maatschappelijk 
ook duurzaam verankerd zijn” is gehaald. 

Tot slot: Dank aan iedereen die dit 
belangrijke en succesvolle project steunt! 
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