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Van de redactie

Regenwateropvang
In de vorige nieuwsFLITS hebben we dit heugelijke nieuws
al gedeeld: de Contribute Foundation ondersteunt ons met
een flink bedrag om de komende twee jaar een groot
aantal gezinnen en 5 grotere locaties te ondersteunen met
regenwateropvang.
Sinds iets meer dan een jaar werkt onze Boliviaanse partner
Alerta Verde met deze techniek. In Cochabamba
Valt ongeveer 2/3 van de totale jaarlijkse neerslag in iets
meer dan 3 maanden en regent het zelfs 5 maanden bijna
niet. Daardoor is het onmogelijk om een moestuintje te
onderhouden zonder irrigatie. Daar komt bij dat in de arme
delen van de stad, waar wij onze projecten uitvoeren, vaak
geen waterleiding ligt en de mensen water kopen van de
waterwagen.
De meeste gezinnen hebben een aantal oude olievaten
waarin ze water kopen voor ongeveer 1 euro per vat (200
liter). Dit is het duurste water van de stad voor de armste
mensen. De prijs kan in de aller droogste periode zelfs nog
verder stijgen, omdat de drinkwatermaatschappij in het
centrum van de stad in die periode ook het water aanbiedt
en de waterwagens hun water vaak al in het centrum
kunnen verkopen. Ze hoeven dus niet naar de buitenwijken
met slechte toegangswegen om water aan te bieden.
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De directrice van de kinderdagopvang in de wijk
Minero San Juan werkt met veel plezier mee in de
moestuin. Mede dankzij haar inzet wordt er regelmatig geoogst voor de lunch van de kinderen.
De gezinnen die over een langere periode hebben laten
zien verantwoordelijk met de tuin om te gaan, krijgen de
mogelijkheid om een watertank van 1200 liter te
installeren. Ze betalen zelf een klein bedrag (1/3 van de
werkelijke kosten), leggen de dakgoot aan en maken een
cementen ondergrond voor de tank. De medewerkers van
Alerta Verde verzorgen de installatie. Ze leggen de
verbinding aan van de dakgoot naar de tank, met een
eenvoudig filter om eventuele vaste deeltjes op te vangen.

De aanleg van deze watertanks verbetert de leefomstandigheden van de gezinnen aanzienlijk. Afhankelijk van de
grootte van het dak hoeven ze 3 of meer maanden geen
water te kopen. Bovendien wordt het regenwater
opgeslagen in een tank die hiervoor gemaakt is. Veel van de
olievaten geven nog giftige stoffen af, roesten en het water
van de waterwagen is soms van bedenkelijke kwaliteit.
Daarnaast kunnen ze in de droge periode dezelfde tank
gebruiken om een grotere hoeveelheid water van de
waterwagen te kopen om zo beter in hun behoefte
voorzien. De komende droge periode in Bolivia gaan we de
eerste gezinnen selecteren om te ondersteunen.
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In Nederland hebben we in april genoten van het heerlijke
weer. Helaas hebben met name akkerbouwers in Nederland
geregeld zorgen over de droogte. Vorig jaar was er een
periode met een ernstig neerslagtekort en ook dit jaar
wordt op sommige landbouwgronden alweer beregend. In
Bolivia is het beregenen van tuinen een constante
uitdaging, met name in het droge seizoen. Vandaar dat we
ook zo blij zijn dat er steeds meer steun is vanuit Nederland
voor wateropslag in Cochabamba, voor de deelnemers aan
ons project. Meer hierover is te lezen in deze flits.

