
Onderzoek naar
drinkwater-
voorziening in
Suriname
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Situering van het project

Begin maart 2009 detecteerde de business unit het

maatschappelijk project in Galibi, Suriname via de vzw

Marowijne (= naam van de aangrenzende rivier). Galibi

is een kustgemeente in het district Marowijne met

ongeveer 800 inwoners. De voertaal is er Nederlands,

wat uiteraard de besprekingen vergemakkelijkt. In

maart had een eerste contact plaats, waarbij vertegen-

woordigers van de vzw een uiteenzetting gaven over

het project ter plaatse. De vzw Marowijne staat in voor

de ondersteuning en ontwikkeling van het Surinaamse

district Marowijne via een reeks van initiatieven,

waaronder de verbetering van de drinkwatervoor-

ziening. Ook de gemeente Koksijde participeert in dit

project, omwille van haar stedenband met Galibi.

Doel

Het werkbezoek had tot doel ter plaatse een inschatting

te maken van de projectmogelijkheden op het vlak van

drinkwatervoorziening en afvalwaterbeheer. Een tiental

jaar geleden werd een lokale waterbehandeling, ge-

koppeld aan een kleinschalig drinkwaternet, uitge-

bouwd met buitenlandse hulp. Doordat de installaties

technisch niet op punt stonden, en er ook geen

betrokkenheid was van de bevolking, raakten de instal-

laties al na enkele maanden buiten bedrijf. Op het vlak

van afvalwater zijn er helemaal geen voorzieningen in

dit dorp, wat betekent dat de mogelijke grondwater-

bronnen voor drinkwatervoorziening ernstig bedreigd

worden.

Bevindingen ter plaatse

Galibi is een kustgemeente die vrij geïsoleerd ligt van

de buitenwereld, aangezien ze enkel per boot bereik-

baar is. Zo is er slechts tussen 18 uur en 23 uur elek-

triciteit beschikbaar, en in beperkte mate water. Aan

de overkant van de rivier, een boottocht van een half

uurtje, ligt Frans-Guyana. Frans-Guyana is een Frans

overzees departement aan de noordkust van Zuid-

Amerika en dus Europees gebied. Dit maakt dat de

infrastructuur op het vlak van drinkwatervoorziening

hier veel beter en geavanceerder is uitgebouwd. 

Van 21 tot 29 november 2009 trokken Frank De Poortere en Ortwin Deroo van de

business unit Industrie & Services op werkbezoek naar Suriname. Doel van de reis

was om onderzoek te doen naar de mogelijkheden inzake drinkwatervoorziening en

afvalwaterbeheer ter plaatse.



Filip in Bolivië

Op 8 juli 2009 vertrok Filip Vancoillie voor 11 maanden

naar Bolivië, in het kader van het programma ‘wissel-

leren’ van het Agentschap voor Overheids personeel

(AGO) van de Vlaamse overheid. Met deze expeditie is

de jonge ingenieur van de afdeling projectengineering

niet aan zijn proefstuk toe. Vijf jaar geleden werkte hij

gedurende 6 maanden mee aan een landbouw- en irri-

gatieproject in het hoog-gebergte van Ecuador.

Tijdens zijn loopbaanonderbreking (van midden juli

2009 tot midden juni 2010) verricht Filip vrijwilligers-

werk voor 2 Belgische niet-gouvernementele organisa-

ties in Bolivië. Regelmatig pent Filip zijn bevindingen

ter plaatse neer in zijn online blog. Hierin vertelt hij

onder andere over zijn ervaringen met lesgeven en de

drinkwatervoorziening in Bolivië. ••

> meer info >>> filipinbolivie.blogspot.com
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Zo is hier bv. wel een continue drinkwaterbevoor-

rading. Dit opent uiteraard ook perspectieven voor een

eventuele samenwerking op het vlak van materiaal- en

kennisuitwisseling met Galibi. Naast het bezoek aan

Frans-Guyana bracht de business unit onder andere

een bezoek aan het plaatselijk staatswaterbedrijf.

Bovendien stonden enkele gesprekken met de plaat-

selijke hoogwaardigheidsbekleders op het program-

ma, een noodzakelijke voorwaarde voor het welslagen

van dergelijke projecten.

De komende weken zullen alle bevindingen door de

business unit verder uitgewerkt worden tot een pro-

jectvoorstel. Het is de bedoeling om, net zoals voor

het project in Chili (zie kader), dit projectvoorstel in te

dienen bij het Vlaams Partnerschap Water voor

Ontwikkeling. ••

Project Chili goedgekeurd 
door minister Schauvliege

In het kader van het Vlaams Partnerschap Water

voor Ontwikkeling werd door Minister Schauvliege

op 3 november 2009 het projectvoorstel ‘Water

voor ontwikkeling: Capaciteitsuitbreiding van 

de drinkwatervoorziening te Punto Chorros,

Coquimbo in Chili’ goedgekeurd voor een finan-

ciering van 49.700 EUR. Dit is een project van de

business unit industrie & Services, in samenwerk-

ing met de Universiteit Gent en Protos. In totaal is

nog 75.000 EUR nodig om dit project te kunnen

realiseren. De VMW zal binnenkort haar gemeen-

ten-vennoten oproepen tot een eventuele partici-

patie in dit project.

De eerste concrete stappen in dit project werden

ondertussen al gezet, aangezien een medewerker

van de Universiteit Gent op 1 december 2009

afreisde naar Chili en in januari verslag uitbrengt

van zijn contacten ter plaatse.


