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ls vormingsfonds en dus paritair 
samengestelde netwerkorganisatie 
in de sector van chemie, kunststof-
fen en life sciences, heeft Co-valent 
als missie het sensibiliseren, het 

activeren en het financieren van vorming en 
tewerkstelling van de arbeiders en bedienden  
uit de sector. Hierbij heeft het vormingsfonds 
specifiek aandacht voor kwetsbare groepen,  
ook voor deze in ontwikkelingslanden. 

Vakbonden en werkgevers, die samen het 
beheers comité van Co-valent vormen, beslisten 
in de sectorale overeenkomst rond vorming een 
deel van de loonmassa van de sector in te zetten 
voor een duurzame samenleving. Op aangeven 
van de vakbonden werd besloten ook in interna-
tionaal kwetsbare omgevingen mee te werken 
aan het realiseren van duurzame levenskwaliteit. 
Co-valent steunt daarom als één van de eerste 
vormingsfondsen projecten rond internationale 
solidariteit. Gezondheidszorg, landbouw, 
waterbeheer, voedselzekerheid, onderwijs en 
vorming zijn centrale thema’s in deze projecten.

De sociale partners in het beheerscomité van 
Co-valent hebben voor de cao-periode 2013/2014 
300.000€ per jaar uitgetrokken voor het geheel 
van de projecten.  Deze financiële ondersteuning 
werd voor de periode 2015/2016 verhoogd tot 
450.000€ per jaar. 

Het vormingsfonds werkt hiervoor samen met  
een aantal niet gouvernementele organisaties 
(ngo’s) die op hun beurt met lokale partners 
langdurige projecten voor duurzame en actieve 
begeleiding van kwetsbare groepen realiseren.  
Zo zijn er afspraken gemaakt met Wereldsolidariteit, 
FOS –socialistische solidariteit, Solidarité 
Socialiste en Ondernemers voor Ondernemers. 
Op die manier worden duidelijke doelstellingen 
opgesteld en is opvolging van de financiële 
middelen door overheid en Co-valent verzekerd. 
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De gekozen projecten situeren zich in Afrika, 
Zuid-Amerika en Azië. 

Vier van deze projecten worden in deze bro-
chure toegelicht met gelijklopende verhaallijnen. 
Kwetsbare groepen is er één van. Zij situeren zich 
vooral in de rurale gebieden en in de informele eco-
nomie, noem het de straateconomie. Hoewel deze 
kwetsbare groepen het hoe langer hoe moeilijker 
hebben, zijn er toch nog opportuniteiten die het 
tij doen keren. Ook de rol die de vrouw in haar 
gemeenschap vervult, staat centraal. Daarnaast 
wordt duidelijk dat vormingsinitiatieven kansen 
kunnen creëren. Afhankelijk van de moeilijkheid 
waarvoor mensen staan, wordt geopteerd voor 
sociale dan wel technische vorming. Wanneer een 
initiatief in groep aangepakt wordt, dan kan dit 
voor de gemeenschap extra toegevoegde waarde 
creëren. Het opbouwen van structuren, systemen, 
netwerken, evenals het garanderen van onafhan-
kelijk functioneren na het beëindigen van een pro-
ject, duurzaam en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, is een laatste gemeenschappelijke 
lijn doorheen de vier verhalen.

Wie zich verdiept in deze projecten komt tot 
de vaststelling dat uiterst moeilijke menselijke 
situaties toch kunnen uitgroeien tot hoopvolle, 
kleine economische wonderen. Ook daarom 
heeft Co-valent het initiatief genomen  om, via 
haar subsidiëring, deze Ngo’s  bij te staan. Deze 
brochure geeft het concrete verhaal over hoe de 
samenwerking tussen Co-Valent en de Ngo’s onze 
doelstellingen voor meer rechtvaardigheid en 
solidariteit internationaal waarmaakt. 

Samen werken aan 

een duurzame samenleving.

Dominique Boyen  Koen Laenens 
Directeur  Voorzitter

Koen De Kinder Alfons De Potter 
Ondervoorzitter  Ondervoorzitter
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Wereldsolidariteit 

geeft kwetsbare

mensen in Burundi

en Congo toegang

tot medische zorgen, 

werk en een

leefbaar inkomen

Wereldsolidariteit

BURUNDI
CONGO



veral ter wereld werken mensen zeer hard 
voor een beter leven voor zichzelf en hun 
gezin. In Burundi en Congo worden die 
inspanningen heel wat minder beloond 
dan hier bij ons. Ondanks hun harde werk 

verzamelen ze er nauwelijks voldoende middelen 
om van te leven. Mensen werken er vaak in zeer 
slechte omstandigheden, kennen bittere armoede 
en hebben geen toegang tot medische zorgen of 
enige vorm van sociale zekerheid. Dit onrecht wil 
Wereldsolidariteit structureel aanpakken, samen 
met haar partneroganisaties. 
De partnerorganisaties waarmee Wereldsoli-
dariteit samenwerkt op het terrein zijn lokale 
sociale bewegingen. Ze zijn representatief voor 
de mensen die ze vertegenwoordigen. Het zijn 
vakbonden, mutualiteiten, vrouwen- en jonge-
renorganisaties en coöperatieven. Niet alleen 
kennen zij de uitdagingen het best binnen hun 
lokale en nationale context, ze formuleren ook 
oplossingen en ontplooien activiteiten die zowel 
op de korte als op de lange termijn hun leven en 
dat van hun landgenoten verbeteren. Wereldso-
lidariteit gaat lange termijn verbintenissen aan 
met deze partners. In Burundi en Congo lopen 
meerjarenprogramma’s, opgesteld samen met de 
lokale partnerorganisaties, gesubsidieerd door 
de Belgische overheid en meegefinancierd door 
Co-valent. 

Overleven in een ‘trek uw plan’ economie 
Zowel Burundi als de Democratische Republiek 
Congo zijn prille democratieën. Beide landen 
behoren tot de armste van de wereld. Burundi 
vinden we terug op de 180ste plaats op de index 
van de menselijke ontwikkeling. Congo neemt 
de weinig benijdenswaardige voorlaatste plaats 
op deze lijst in: de 186ste . In beide landen is de 
bevolking jong. In Congo is 45 procent van de 
bevolking jonger dan 15 jaar. In Burundi is de 
gemiddelde leeftijd 17 jaar. Maar hun toekomst 
ziet er niet rooskleurig uit.
De meerderheid van de mensen leeft er op en van 
het land. Het aantal mensen dat actief is in de  
informele economie is er hallucinant hoog: tot 90%.  

6 vrouwen. Deze hoge sterftecijfers maken duide-
lijk dat er nog veel werk aan de winkel is voor de 
gezondheidssector en de toegang tot kwaliteitsvolle 
en betaalbare gezondheidszorg. En daar wringt het 
schoentje. Het inkomen van gezinnen in Burundi is zo 
laag dat elke medische zorg waarvoor betaald moet 
worden te duur is. Maar wie ziek is kan niet werken en 
heeft dus geen inkomen waarmee zorg kan betaald 
worden. Een vicieuze cirkel voor veel Burundese 
ouders. Stel je de ontreddering en onmacht voor als 
je geen doktersbezoek kan betalen voor je doodzieke 
kind, als je de hartverscheurende keuze moet maken 

Dat wil zeggen dat zowat iedereen zijn plan 
moet trekken om in zijn dagelijkse behoeften te 
voorzien. Geen enkel risico is gedekt. Kan je niet 
werken, dan heb je geen inkomen, geen voedsel, 
geen medische zorgen. De armoede op het 
platteland en in de steden is er schrijnend. Werk, 
een leefbaar inkomen en goede en betaalbare 
gezondheidszorgen zijn basisbehoeften waarin 
voor een overgroot deel van de –zeer jonge 
-bevolking niet voorzien is. Overheden nemen 
wel initiatieven, maar deze zijn vaak enkel van toe-
passing voor dat kleine deel van de mensen, dat 
actief is in de formele economie. Privé-initiatieven 
zijn dan weer enkel weggelegd voor de mensen 
die het zich kunnen veroorloven. 

 “Burundese gezinnen zijn groot, nochtans is  
kinderen krijgen een risico. De sterfte van moeders  
in het kraambed is de 5e hoogste van de wereld!  
Per 100 000 levend geboren kinderen sterven er  
740 vrouwen. Ter vergelijking, in België overlijden er 

tussen eten of medicijnen kopen.” Pieter 
Van Wolvelaer, CM Internationale Dienst,  bezocht 
onze projecten in Burundi einde 2014.

Beroepsopleidingen houden Burundese  
jongeren uit de greep van armoede
In Gitega, een provincie in Centraal-Burundi,  
werken we samen met partnerorganisatie  
Agakura. Wat in 1994 in volle burgeroorlog opstartte 
als een opvangcentrum voor oorlogsweduwen 
en straatkinderen, is nu uitgegroeid tot een baken 
van hoop voor de vele kwetsbare jongeren die hun 
plaats moeten veroveren in de maatschappij. 
Door vorming, beroepsopleidingen en begeleiding 
bij de opstart van hun eigen kleine zaak, helpt 
Agakura de jongeren op weg. Ze verwerven een 
inkomen, kunnen een gezin stichten en zoeken 
niet langer hun geluk in de steden, waar ze vaak 
verzeilden in de criminaliteit. 
Gedurende zes maanden volgen jongens en 
meisjes zonder onderscheid een intensieve 
beroepsopleiding in het centrum van Makebuko. Ze 
krijgen vorming in hout- en metaalbewerking. Ze 
leren meubels, landbouwmateriaal en fietsen maken. 

Een van de recente projecten is de productie van 
dakpannen. De lemen woningen met strooien 
daken krijgen het elk jaar zwaar te verduren onder 
de regen. Golfplaten zijn niet alleen duur, ze  
isoleren ook slecht tegen koude en warmte. 
Dakpannen zijn een schitterend alternatief maar 
moeilijk te krijgen. Daarom startte onze partner 

Grote gezinnen, grote risico’s, hartverscheurende keuzes.
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Beroepsopleiding jongeren door Agakura.

Geen enkel

risico is gedekt.

Kan je niet

werken, dan heb

je geen inkomen,

geen voedsel,

geen medische

zorgen. 



met een aangepaste opleiding. De jongeren leren 
dakpannen produceren die verkocht worden, 
het aangeleerde ambacht kunnen ze later zelf 
uitoefenen. 
De terreinen van Agakura waar verbeterde land-
bouwtechnieken worden aangeleerd, staan ook 
open voor de boeren uit de ruime omgeving. Op 
de proefboerderij werken lesgevers en leerlingen 
met verbeterde grond, sterkere zaden en leren ze 
irrigatietechnieken aan. Ze leren er landbouwpro-
ducten verwerken tot vruchtensappen, sauzen en 
andere afgeleide producten die ze aan een betere 
prijs kunnen verkopen. Hun opbrengst is groter en 
de aangeleerde technieken sparen het milieu. Na 
de opleidingen worden jongeren niet losgelaten  
maar verder begeleid in hun thuismilieu. Ze krijgen 
ook de opdracht mee om hun kennis en vaardig-
heden te delen met hun familie. Zo versterken ze 
ook hun directe omgeving. 

Mutualiteiten maken medische zorgen
toegankelijk voor iedereen
Voor de Congolezen is ziek worden een regelrechte 

ramp. In de openbare ziekenhuizen en  
gezond heids centra is de kwaliteit van de zorgen  
erbarmelijk. De dokters en verplegers die hun geluk 
niet elders zochten, ontvangen een zeer laag loon 
omdat de overheid onvoldoende investeert in 
gezondheidszorg. Om zelf te overleven verhalen ze 
dit op de patiënten. Voor de meesten zijn medische 
zorgen daarom niet alleen ondermaats, ze zijn ook 
onbetaalbaar. Geen wonder dat in  het Algemeen 
Ziekenhuis van Kinshasa de helft van de bedden 
leeg zijn, terwijl buiten de poorten de mensen 
sterven aan hun etterende wonden. In Burundi is 
de situatie vergelijkbaar. In de gezondheidszorg 
wordt jaarlijks 38,5 € per inwoner uitgegeven. In 
België is dat met 3.700 euro zo een honderd keer 
meer. Een van de bittere gevolgen is dat een op de 
vier kinderen dat geen vijf jaar wordt, overlijdt aan 
banale ziektes zoals diarree.
Om kwaliteitsvolle en betaalbare medische zorgen 
af te dwingen in beide landen zetten we samen 
met onze partnerorganisaties en de financiële steun 
van Co-valent in op de oprichting, begeleiding en 
versterking van ziekenfondsen.
Hoe meer leden hun bijdrage aan hun ziekenfonds 
kunnen betalen, hoe groter de solidariteit, des te 
meer onze partnerorganisaties kunnen 
werken aan het aanbod en de kwaliteit van de zorg. 
Maar die solidariteit organiseren tussen mensen 
die op dagelijkse basis moeten zien te overleven 
met het weinige dat ze hebben, is geen sinecure. 
Iedere bijdrage, hoe klein ook, is een aanslag op 
het gezinsbudget.  Bovendien heerst de aloude 
overtuiging dat door je in te dekken tegen ziekte, 
je het lot tart en de ziekte net over jezelf en je gezin 
heen roept.

Mutualiteiten, zoveel meer dan verstrekkers 
van betaalbare medische zorgen
Daarom investeren onze partners In Congo en 
Burundi in volgehouden sensibilisering en 
vorming van de plaatselijke gemeenschappen 

waar ze mutualiteiten oprichten. Ze sensibiliseren 
dorpsoversten. Zijn zij overtuigd, dan kunnen ze 
ook hun dorpsgenoten overtuigen. Zij zijn de 
notabelen van het dorp, naar hen wordt geluisterd. 
Ze vormen gezinshoofden over het belang en de 
voordelen van de mutualiteiten en het belang 
van preventie en gezondheidszorg. Ze vormen 
gezondheidspromotoren die niet alleen informeren 
over mutualiteiten. Zij hebben ook een basiskennis 
van medische zorgen en preventie. Daarnaast 
zullen zij hun leden ook steeds begeleiden bij het 
opstarten en uitbreiden  van hun eigen kleine 
handel, het verbeteren van hun gezinsinkomen. 
Net daarom is ook de samenwerking met andere 
partners, met andere kernopdrachten, in beide 
landen zo belangrijk. Samen werken we aan een 
leefbaar loon, waarmee ze hun bijdrage kunnen 
betalen en de geboden medische zorgen binnen 
hun bereik komen te liggen. Mutualiteiten zijn 
zo veel meer dan verstrekkers van betaalbare 
gezondheidszorg, hun leden zien hun levenskwali-
teit er sterk op vooruit gaan.
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Dat is uiteindelijk onze gezamenlijke 

doelstelling : de voordelen van het werk 

van onze partners toegankelijk maken 

niet alleen voor de aangesloten leden,

maar voor de hele bevolking. 

Betaalbare en kwaliteitsvolle medische zorgen dankzij 
de mutualiteiten.

Samen wegen op het beleid van een heel land
Onze partnerorganisaties organiseren solidariteit. 
Ze vormen hun leden tot daadkrachtige en  
ondernemende burgers. 
De successen die ze boeken, overtuigen niet 
alleen anderen zich aan te sluiten, ze strekken  
ook de lokale overheden tot voorbeeld van hoe 
waardig werk en betaalbare gezondheidszorg 
kunnen georganiseerd worden.
Onze verschillende partners bundelen hun  
krachten om zo ook te wegen op het nationale 
beleid. Dat is uiteindelijk onze gezamenlijke 
doelstelling: de voordelen van het werk van onze 
partners toegankelijk maken niet alleen voor de 
aangesloten leden, maar voor de hele bevolking.  
Door te lobbyen bij beleidsmakers, door hun 
expertise en know how ter beschikking te stellen. 
Vanuit het Noorden steunen wij hen bij hun  
politieke werk. Op onze beurt werken wij samen 
met nationale en internationale netwerken om 
waardig werk en sociale bescherming op de  
politieke agenda’s te houden. Uiteindelijk steeds 
met één doel: een rechtvaardige samenleving 
waarin het goed leven is voor iedereen. 

Partnerorganisaties vormen hun leden tot daadkrachtige en ondernemende burgers in Kikwit, D.R. Congo.

 220 jongeren volgen een beroepsopleiding in het centrum van Makebuka, Burundi en 
1800 gezinnen worden begeleid en gevormd in landbouwtechnieken en veehouderij.

 In Congo worden 20 nieuwe mutualiteiten opgericht. 455050 mensen krijgen toegang 
tot gezondheidszorgen via de mutualiteiten.

Concreet…
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Naar een betere 

toekomst voor

de landelijke

bevolking

in Mozambique

FOS-socialistische 
solidariteit 

MOZAMBIQUE



OS-socialistische solidariteit is de  
Noord-Zuidorganisatie van de socialis-
tische beweging in Vlaanderen.  
Met haar partner organisaties in Zuidoost-
Afrika steunt FOS een programma om 

de rechten, een waardig werk en het recht op 
gezondheid voor de kleine boeren, landarbeiders 
en hun families in de Mozambikaanse provincie 
Gaza te verzekeren. Het programma begeleidt het 
duurzaam invullen van de basisbehoeften van deze 
landelijke bevolking en haar informele economie. 
Hiervoor richtte FOS een vijfjarenproject op, dat 
loopt van 2013 tot 2018. 

Een uitdaging die overwonnen moet worden
De provincie Gaza telt anderhalf miljoen inwoners, 
van wie 56 % vrouwen zijn. Meer dan de helft 
hiervan leeft onder de armoedegrens, en onge-
veer 350.000 Mozambikanen hebben te kampen 
met acute problemen op het vlak van voedselze-
kerheid en chronische ondervoeding. De meest 
kwetsbare gebieden situeren zich in de provincies 
Manica en Gaza. Het FOS-project richt zich op 
6 districten in de provincie Gaza. Dit moeilijk 
bereikbare gebied is twee tot drie keer zo groot als 
België en telt amper 200.000 inwoners. 

In Gaza is landbouw de belangrijkste bron van 
inkomsten, goed voor ongeveer 90 %. In de 
provincie wordt jaarlijks 500.000 ton voedsel 
geproduceerd. Naast landbouw doet men ook 
aan veeteelt, vooral met runderen die in de 
wildernis grazen. Ook de houtkap is een vorm 
van broodwinning. De houtskool wordt nadien in 
Maputo verhandeld. De regio is echter zo arm dat 
veel mannen in de mijnen van Zuid-Afrika gaan 
werken. Als het meezit, komen ze één keer per jaar 
naar huis met hun loon, wat de vierde bron van 
inkomsten is. 

Ondanks het enorme landbouwpotentieel zijn 
deze districten erg kwetsbaar voor natuurrampen. 
Door de recente klimatologische veranderingen 
zijn de problemen acuter. Er valt bijvoorbeeld min-
der regen en de droge periodes worden langer en 

Vrouwen – en in het bijzonder alleenstaande 
vrouwen – zijn vaak de eerste slachtoffers 
van voedseltekorten. De combinatie van 
huishoudelijke taken en zelf voedsel verbouwen  
is niet evident.

Lokale boeren-en landbouworganisaties
Als antwoord op deze uitdagingen organiseren de 
landarbeiders en kleine boeren zich lokaal in boe-
ren- en landarbeidersorganisaties die in de regio 
al ongeveer 10.000 leden vertegenwoordigen. Ze 
hebben een sociale inslag en voorzien hun leden 
van diensten en opleidingen die bijdragen tot 
de productieverbetering. De organisaties kennen 
echter problemen op het vlak van duurzaamheid, 
stabiliteit, een goed bestuur en veerkracht. FOS 
richt zich daarom voornamelijk op de versterking 
van deze boeren- en landarbeidersorganisaties. 

nóg droger, waarna de regio in enkele dagen tijd 
overspoeld wordt met extreem hevige regenval. 
Stuwdammen op de rivier krijgen op die dagen 
veel water te verwerken en dreigen te breken. Om 
erger te voorkomen, worden dammen geopend, 
wat leidt tot extra veel slachtoffers langs de rivier. 

De oorzaken van het probleem
Het voedselprobleem kent verschillende oorzaken. 
Zowel milieuproblemen als sociale, economische, 
culturele en institutionele factoren liggen aan 
de basis. 

Het probleem van voedseltekort komt jaarlijks 
terug. Na de regenperiode blijft de landbouw–
opbrengst te beperkt om een familie een jaar 
lang te voeden. Dat heeft tot gevolg dat de 
regio elk jaar opnieuw van december tot maart 
een hongerperiode beleeft. Wanneer de regen 
in de echt droge gebieden nadien uitblijft, 
volgen de hongerjaren. De bevolking wordt 
dan afhankelijk van de houtskoolverkoop voor 
de voedselaankoop. De directe behoeften 
worden vervuld door het World Food Program 
in samenwerking met andere organisaties. Zij 
proberen op een pragmatische, directe manier 
de voedselzekerheid te garanderen. Zo worden 
families gemotiveerd om waterputten te graven. 
Ze krijgen ook voedsel toebedeeld. 

Het tracht bij te dragen aan de heropbouw van de 
gemeenschappen en het beter benutten van het 
aanwezige menselijke, sociale en economische 
kapitaal. 

Mannen nemen meestal de leidersrol op, ook bij 
de boerenbonden waar vrouwen nochtans de 
belangrijkste taken vervullen. De economische 
migratie naar Zuid-Afrika zorgde ervoor dat de 
boerenbonden in Gaza immers meer boerinnen 
dan boeren onder hun leden tellen. Maar door 
oude tradities bestaan er echter nog steeds grote 
ongelijkheden tussen mannen en vrouwen. FOS 
wil werken aan een betere gendergelijkheid. Dat 
kan niet van de ene dag op de andere. Mannen en 
vrouwen moeten samen aan die evolutie werken. 
Deze gezamenlijke aanpak vermijdt dat deze 
problematiek strandt in een ‘wij-zij’-discussie. 
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Gesprek met lokale boerenbonden, waarbij de mannen (leiders) op een stoel zitten en de vrouwen (gewone leden) op de grond.

FOS richt zich daarom 

voornamelijk op 

de versterking van 

deze boeren- en land–

ar beidersorganisaties. 

Het tracht bij te dragen 

aan de heropbouw 

van de gemeenschappen 

en het beter benutten 

van het aanwezige 

menselijke, sociale en 

economische kapitaal. 



De vorming en opleiding van de landelijke 
bevolking.
Opleiding en begeleiding van deze kwetsbare 
groepen zijn een essentieel onderdeel in de 
verbetering van hun situatie. Het leren verwoor-
den van hun ongerustheid is een eerste stap 
naar een duurzame oplossing. Het is belangrijk 
dat hun bezorgdheid een plaats wordt geven in 
het maatschappelijke weefsel. Ook een soepele 
doorstroom van informatie naar de overheid en 
de organisaties wordt beoogd. Een participatieve 
bottom-up vorming is de tweede stap. Voor 
de vorming van de landelijke bevolking werkt 
FOS samen met haar lokale partners UNAC (de 
nationale boerenbond) en SINTAF, de nationale 
vakbond van landarbeiders. Zij verrichten het werk 
op het terrein. 

Een structureel deel van het FOS-programma is 
het opzetten van ledenorganisaties. De opbouw 
is piramidaal en vertaalt zich in een nationaal, een 
provinciaal en een districtsniveau (eventueel nog 
met een verdere uitsplitsing tussen de districts-
boerenbond en de aangesloten associaties). De 
vormingsaanpak is verschillend naar en aangepast 
aan het niveau. De nationale boerenbond doet 
een beroep op mensen van haar eigen organisatie 
om opleidingen te geven in het Portugees. Voor 
specifieke vorming rond voedselzekerheid in de 
provincies wordt echter ANSA ingeschakeld, een 
lokale ngo waarbij alle leden Mozambikaan zijn. 

Opleidingen aan de top van de piramide worden 
anders gegeven dan de vorming aan de basis. De 
FAO van de Verenigde Naties hanteert daarom een 

slim, innovatief vormingsprogramma. Bepaalde 
akkers worden uitgekozen en als voorbeeldakkers 
gebruikt tijdens de vormingssessies voor de 
landelijke bevolking. Dit project, de Farmers 
Field Schools, is een heel praktische opleidings-
methode. De boeren worden opgeleid op basis 
van een uit te voeren voorbeeld, en niet op basis 
van een powerpoint. Ervaring gaat dus boven 
theorie. Zo heeft ook DISOP, een Belgische ngo, 
een interessant model voor het opzetten van 
landbouwscholen met een soort benen-in-de-
klei-scholing. Gedurende een bepaalde periode 
volgen de boeren hun opleiding, nadien keren ze 
terug naar huis. Thuis passen ze toe wat ze tijdens 
de opleiding geleerd hebben. Bij de daarop 
volgende scholing delen ze hun thuiservaring. 

Beoogde verwachtingen en resultaten  
voor 2018.
UNAC, de nationale boerenbond, moet een 
erkende en representatieve provinciale kern 
oprichten. In totaal heeft UNAC nu 1.514 leden bij 
39 lokale organisaties in de doeldistricten van de 
provincie Gaza. Het merendeel van de leden zijn 
vrouwen. Het wordt beslist een uitdaging om 
deze boerinnen ook volwaardig te betrekken bij 
de leiderschapsstructuren.

De kernen moeten ook versterkt en tot districtsunies 
omgevormd worden en zo de representativiteit 
van de organisatie te verhogen. Hun lobbycapaci-
teiten moeten meer impact hebben. Tegelijkertijd 
zullen er in de nieuwe districten ook opleidingen 
en uitwisseling plaatsvinden. Op deze manier 
kunnen nieuwe boerenorganisaties aansluiten.

Tegen 2018 wil FOS op drie domeinen vooruit-
gang geboekt hebben  :
– een duurzame opbouw en versterking, door 

vorming en opleiding, van boeren-en land-
bouworganisaties op districtsniveau;

– het realiseren van een efficiënte en duurzame 
dienstverlening m.b.t. het verbeteren van de 
bestaansmiddelen en voedselzekerheid door 
SINTAF en UNAC;

– de belangenverdediging, door SINTAF en UNAC, 
van hun leden en de ruimere gemeenschap op 
nationaal, provinciaal en districtsniveau. Dit leidt 
tot grotere betrokkenheid van lokale gemeen-
schappen en hun organisaties in de besluitvor-
mingsprocessen. 

IN
T

E
R

N
A

T
IO

N
A

L
E

 S
O

L
ID

A
R

IT
E

IT

1514

Op individueel vlak zal het hartverwarmend 
zijn als de landarbeiders en boerinnen eindelijk 
gehoord worden. Als de informatie, opleiding  
en vorming efficiënt in de twee richtingen  
doorstromen, kunnen ze hun voorkeuren en prio-
riteiten tijdens het planningsproces laten horen. 
Vandaag hebben associaties te weinig zicht op de 
gevolgen van de globalisering en wat dat voor hen 
betekent. Ook kennen ze hun rechten te weinig. 
Tegen 2018 hopen we echt duurzame organisaties 
te zien van mensen die elkaar kennen, die luisteren 
naar ervaringen in andere provincies en andere 
landen. Daardoor zullen ze een stem krijgen en 
worden ze gehoord door de lokale overheden die 
in dit gebied de planningsverantwoordelijkheid 
hebben. Het is niet evident om je stem te laten 
horen in een provincie, dubbel zo  groot als België, 
die slechts 200.000 inwoners telt. 

Vorming van de leiders van de boerenbonden door UNAC in het Changanees. 

Opleiding en begeleiding van

deze kwetsbare groepen zijn

een essentieel onderdeel

in de verbetering van hun situatie. 

 UNAC, de nationale boerenbond, heeft 1514 leden, vooral vrouwen.

 SINTAF, de nationale vakbond van landarbeiders organiseerde verschillende workshops 
en vormingsactiviteiten rond thema’s als gender en voedselzekerheid.

Concreet…
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Solidarité Socialiste

wil de inkomsten

verhogen en de

capaciteiten versterken 

van zowel de landelijke 

bevolking als

de informele sector

in Burkina Faso.

Solidarité Socialiste  

BURKINA FASO



ls ngo voor ontwikkelingssamenwerking 
bestrijdt Solidarité Socialiste – uitsluiting 
en ongelijkheid door het democratische 
kader te versterken, en door de sociale 
rechtvaardigheid en solidariteit te ontwik-

kelen, te hernieuwen of te versterken. Samen met 
zijn partners biedt Solidarité Socialiste ondersteu-
ning in negen landen, dit zowel in Latijns-Amerika, 
het Midden-Oosten als Afrika. 
Met zijn programma in Burkina Faso (West-Afrika) 
beoogt Solidarité Socialiste twee doelen: lokale 
producentengroeperingen economisch verster-
ken en hun inkomen veiligstellen enerzijds, en een 
gemeenschappelijke gezondheidszorg op poten 
zetten anderzijds. Daarbij gaat extra aandacht 
naar vrouwen, die toch 70% van de allerarmsten 
vertegenwoordigen. Hoewel het programma 
over drie jaar loopt (van 2014 tot en met 2016), 
benadert Solidarité Socialiste dit vanuit een lange 
termijnperspectief. De organisatie is immers al een 
decennium ter plaatse.

De uitdagingen waarmee een landelijke 
bevolking te maken krijgt.
Blaise Compaoré, President van Burkina Faso, 
was 27 jaar aan de macht. Hij wilde de grondwet 
wijzigen om een vijfde mandaat te krijgen. Door 
volksprotesten zonder weerga diende hij echter 
zijn presidentschap op te geven. Sinds november 
2014 wordt het land bestuurd door een regering 
en een overgangsparlement. In november 2015 
worden er presidents- en parlementsverkiezingen 
georganiseerd. 

Zoals vele Sahellanden behoort Burkina Faso 
tot de armste landen ter wereld (183e op 187). 
Zowat de helft van de Burkinezen leven onder de 
armoedegrens. Meer dan 90% van hen heeft geen 
toegang tot de sociale zekerheid. Traditioneel kent 
de agrarische sector een sterke sociale economie, 
maar het wettelijke kader is onvolledig of beper-
kend. De rurale sector blijft dominant, maar krijgt 
af te rekenen met onstabiele milieu-invloeden. 
Doordat seizoensgebonden producten massaal en 
op hetzelfde moment op de markt komen, dalen 

de prijzen en lijden de boeren zware verliezen. De 
opkomst van biobrandstoffen vraagt een aanzien-
lijke aanpassing van de agrarische technieken. De 
verwerkte producten hebben een lage kwaliteit 
en zijn niet geschikt voor export. Globalisering ten 
slotte verzwakt het belang van katoen, zowat het 
enige exportproduct. 

Daar waar sommige landen over hoogwaardige 
binnenlandse middelen beschikken, is Burkina 
Faso een arm land met weinig rijkdom en arme 
grond. Het kampt ook met corruptie en een 
‘graaicultuur’ rond de weinige rijkdom die het 
heeft. Burkina Faso is niet zelfvoorzienend. Het 
ontdekt momenteel wat goudmijnbouw in al zijn 
facetten inhoudt. De jonge goudmijnen zijn al 
gemonopoliseerd door buitenlandse industrieën 
of door een nationale groep die niet veel op heeft 
met de plaatselijke bevolking. Er is natuurlijk de 
katoenteelt voor de export, maar die is onderhevig 
aan de internationale markten.

Een betere afstemming tijdens het jaar op de 
voedselbehoeften, een doeltreffend toezicht door 
de publieke technische diensten en de terbeschik-
kingstelling van middelen door de ministeries 
en openbare instellingen zijn noodzakelijke 
voorwaarden om een levensvatbare sociale  
economie te doen ontstaan.

Samen willen groeien.
De inkomsten van de landelijke bevolking 
verhogen draait niet om individuele productie-
verbeteringen. Door kleine groeperingen beter te 
organiseren, groeit deze solidaire en kleinschalige 
economie uit tot een reële meerwaarde voor de 
bevolking. Wanneer men ziet hoe kleine boeren 
en producenten in staat zijn om samen te werken 
op grotere schaal en op coöperatief niveau, dan 
kan dit voor een hoopgevende ontwikkeling 
zorgen. Werken vanuit een andere aanpak of via 
onderhandelingen voordeligere aankopen doen, 
leveren ook resultaten op. Een voorbeeld: 1kg 
uienzaad uit Europa kost een kleine boer gemak-
kelijk € 700, wat heel veel geld is. Als de boeren 

maken krijgt met potentiële problemen. Meerdere 
jaren premies betalen maar pas van het voordeel 
genieten wanneer dat nefaste moment zich 
aandient, vraagt om een mentaliteitsverandering. 
Solidair worden is een leerproces. 

Maar een gemeenschappelijke gezondheidszorg 
oprichten vraagt een zeer lange opstartperiode. 
Solidarité Socialiste voert steeds eerst een 
haalbaarheidsstudie uit alvorens de bevolking te 
sensibiliseren en te activeren om deel te nemen 
aan het project. Deze laatste kiezen hun vertegen-
woordigers om de organisatie te leiden. Pas dan, 
beetje bij beetje, verspreidt het project zich als 
een olievlek. Wanneer een dorp ziet dat de buren 
er zich naar organiseren of als ze merken dat  
hun buurman hulp heeft gekregen, trekt het 
mechanisme zich op gang. 

Mensen overtuigen om bijdragen te betalen neemt 
sowieso zes maanden in beslag. Kortom: het duurt 
naar schatting een jaar om een lokale gezondheids-
zorg op te richten, leden te werven en voldoende 
omzet te draaien om overtuigend te zijn.
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Vrouwelijke leden van ATY die een 
verbouwbaar stuk land verkregen 

hebben dankzij de werking van ATY. 
Land bezitten betekent de mogelijkheid 

om kool te produceren die men kan 
verkopen om gezondheidszorg of 

onderwijs voor zijn kinderen te betalen.

Een zorgverzekering 

moedigt aan om 

proactief en solidair te 

worden en is de sleutel 

tot een beter leven

zich organiseren met eigen zaden, ondervinden 
ze daar de directe voordelen van, zelfs als ze 
wat minder produceren. De groenteproductie is 
voornamelijk gericht op uien, tomaten, sla en ook 
gierst of sorghum. Deze worden verkocht op de 
binnenlandse markten. De verwerkende econo-
mie, meestal het domein van vrouwen, exporteert 
geleidelijk aan naar naburige landen zoals Mali, 
Senegal en Niger.

Gezondheidszorg vraagt tijd, neemt tijd.
Overal ter wereld belanden mensen in de  
armoede door onvoorziene gezondheidskosten. 
Om zulke kosten te dekken, verkoopt de land-
bouwer een deel van zijn reserves die bestemd 
waren als buffer tijdens het droge seizoen. Indien 
nodig, verkoopt hij nadien de geit die de melk 
voorziet. Zijn inkomsten dalen. Zijn werkcapaciteit 
gaat er zienderogen op achteruit, net als zijn 
gezondheid. Uiteindelijk geraakt hij niet langer  
uit deze vicieuze cirkel. Omdat er nog geen 
nationaal stelsel van gezondheidszorg is, leeft de 
meerderheid van de Burkinezen in een solidariteit 
van de armen onder de armen.

Een zorgverzekering moedigt aan om proactief 
en solidair te worden en is de sleutel tot een beter 
leven. Door bij te dragen kan men onaangename 
verrassingen het hoofd bieden. Lid worden en een 
solidaire attitude aannemen ligt niet voor de hand 
in de beginfase, vooral wanneer men niet zelf te 



De gezondheidszorg vandaag en  
op langere termijn
De zorgverzekering bestond voor de openbare 
diensten, de ambtenaren en de privésector. Dankzij 
een gunstige internationale context hebben 
drukkingsgroepen de overheid in Burkina Faso 
kunnen aanzetten om de universele gezondheids-
zorgverzekering in te voeren en te integreren ten 
voordele van de landelijke of informele economie. 
Hoewel de staat de organisatie op zich neemt, 
werkt Solidarité Socialiste samen met de sociale 
partners die het beheer van deze zorgverzekering 
ontwikkelen. Sinds 2009 zijn ze samen betrokken 
bij de herziening van de wet die van kracht is. 

Vandaag organiseren de zorgverstrekkers zich in 
regionale verenigingen. Het is de bedoeling dat 
deze zullen uitgroeien tot een nationale federatie. 
Het basisidee blijft: één gemeente, één zieken-
fonds. Al wie niet bij de publieke sector hoort, kan 
zich voortaan bij een zorgverzekering aansluiten. 
Het is nog geen verplichting, maar dat komt wel. 
Dan zal het de ziekteverzekering van de armen 
onder de armen overstijgen. Het goede nieuws is 
dat het initiatief vanuit de bevolking is gegroeid 
en ze zich hiervoor nationaal heeft gemobiliseerd. 
Er ligt dus wel degelijk een lokaal burgerinitiatief 
aan de basis dat zich stilaan tot een nationale actie 
ontwikkelt. Het is en blijft een lang proces van 
motiveren en blijven motiveren.

Man versus vrouw, of man én vrouw?
Een ander belangrijk onderdeel van het Solidarité 
Socialiste -programma is de ongelijkheid tussen 
mannen en vrouwen verminderen. Algemeen 
gesproken lijdt de vrouw onder de ongelijkheid 
ten opzichte van de man en dat is zeker zo in een 
context van armoede. Een overgrote meerderheid 
van de armen zijn vrouwen. In Burkina Faso ver-
tegenwoordigen vrouwen bijvoorbeeld 70% van 
de allerarmsten. Maar er heerst ook ongelijkheid 
in termen van macht, beslissingsmogelijkheden 
en hun toegang tot bestaansmiddelen, beschik-
baar land of vele andere basisbehoeften. Zij lijden 
hieronder, wat hen anderzijds ook extra motiveert 
om de motor te worden van deze vernieuwing. 
Maar de ervaring leert ons dat deze vernieuwing 
met de nodige voorzichtigheid gepaard 
moet gaan. Diegene die in het dagelijks leven 
het meeste zorgden voor de kinderen en de 
gezondheid van gezin en grootouders, nl de 
vrouwen, werden eerst niet betrokken bij de pro-
jecten rond gezondheidszorg. Stapsgewijs werden 
de competenties van vrouwen in budgetbeheer 
of hun mogelijke rol in het sturen van deze 
ontwikkelingsprojecten en ondersteunen van de 
zorgverenigingen echter wel erkend. Overbelas-
ting van de vrouwen door het opnemen van een 
dubbele taak - huishoudelijke taken en meewer-
ken aan de ontwikkeling van het land - bleek 
echter om de hoek te loeren. Hun sterke motivatie 

en oplossingsgericht gedrag, bracht de vrouwen 
niet zelden ertoe hun meisjes voor de kleine 
kinderen, baby’s en grootouders te laten zorgen. 
Deze vicieuze cirkel zou er voor zorgen dat een 
hele generatie vrouwen geen toegang zouden 
krijgen tot vorming en ontwikkeling. 

Om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 
te verminderen of weg te werken, gaat Solidarité 
Socialiste niet ‘vrouwgericht’ maar ‘gendergericht’ 
te werk. Onvermijdelijk komen er initiatieven 
om vrouwen te betrekken bij de besluitvorming, 
bij gesprekken over het inkomen, bij algemene 
vergaderingen of bij concrete onderhandelingen. 
Vorming zal hierbij een beslissende rol spelen. 
Niet alleen de vrouwen moeten hiervan bewust 
worden gemaakt, ook de mannen. Dat blijkt 
meestal het moeilijkste. Door hun ervaringen met 
uitsluiting begrijpen vrouwen heel snel welke 
voordelen hun betrokkenheid en lidmaatschap 
biedt. Een klein, dagdagelijks voorbeeld. Een 
man zal al snel op de rug van een ezel springen 
om bij de dokter langs te gaan. Een vrouw zal te 
voet moeten gaan. Als deze vrouw dankzij een 
zorgverzekering over transport beschikt, ziet ze 
overduidelijk welke voordelen zo’n verzekering 
haar biedt.

Een eerste conclusie in 2015
De drie hoofdthema’s waarop Solidarité Socialiste 
vooruitgang wil boeken eind 2016 bij het einde 
van het programma zijn:
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– de versterking van de producentenverenigingen 
– de versterking van de verwerkende economie 
– de erkenning van de competenties van 

vrouwen
– de versterking van gemeenschappelijke zorg-

verstrekkers
De vereiste voorwaarden om stap na stap tot re-
sultaten te komen, werpen hun eerste vruchten af. 
In april 2015 zal een eerste tussentijds jaarrapport 
met daarin de concrete verwezenlijkingen aan de 
Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking 
worden overhandigd. 

Lokale producenten-

groeperingen 

economisch versterken 

en hun inkomen

veiligstellen enerzijds,

en een gemeens chap-

pelijke gezond heidszorg  

op poten zetten 

anderzijds. 

Dankzij zijn boekje betaalt dit lid van de zorgverzekering Song 
Taaba van Komsilga slechts 25% van zijn medische kosten.

 136 vrouwen en 51 jonge mannen hebben nu hun eigen percelen landbouwgrond.  
Dit bevordert hun autonomie en hun erkenning binnen de gemeenschap.

 24 vrouwen die 21 verenigingen vertegenwoordigen, beschikken over nieuwe 
transformatiemogelijkheden om hun activiteiten te diversifiëren.

 In Nayala werden 5 nieuwe mutualiteiten ingevoerd. Deze invoering van 
gezondheidsfondsen werd door de bevolking enthousiast onthaald.

Concreet…

Hoofdzetel van de Vereniging Tind Yalgré (ATY) in Boussé, 
netwerkgroepen van dorpelingen van Kourwéogo die, onder 
andere, pleiten voor toegang van vrouwen en jongeren tot land.
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Op weg naar

zelfredzame mensen

en gemeenschappen

Ondernemers 
voor Ondernemers 

ECUADOR



ndernemers voor Ondernemers is een 
organisatie die de economische groei in 
ontwikkelingslanden bevordert en een 
duurzame samenwerking met de lokale 
ondernemers in het Zuiden ondersteunt. 

Co-valent ondersteunt via deze organisatie drie 
projecten: eentje van SOS Faim in Senegal, een 
tweede van Via Don Bosco in India en als laatste 
een waterproject van Protos in Ecuador. 
Het project van Protos zal hier worden voorgesteld. 
Waar in stedelijke gebieden de toegang tot 
drinkbaar water varieert tussen 64 en 94 procent, 
schommelt dat in landelijke streken tussen de 
19,5 en 58 procent. Op een potentieel van 
3,2 miljoen hectare landbouwgrond worden 
slechts 850.000 hectare bevloeid. Protos realiseert 
of herstelt (drink)waterinfrastructuren en geeft 
vorming aan de plaatselijke verantwoordelijken 
om de duurzaamheid van de waterbevoorrading 
te waarborgen.

tussen aangrenzende landen. Maar een duurzaam 
en integraal waterbeheer start aan de basis, dus 
bottom-up. Protos’ aanpak begint op het niveau 
van lokale of sub-lokale stroombekkens. De 
organisatie zorgt ervoor dat de lokale afspraken 
in lijn zijn met de voorschriften van een hoger 
overheidsniveau. De gemaakte afspraken tussen 
alle watergebruikers komen op een participatieve 
manier tot stand. Daarbij houdt Protos ook reke-
ning met de beperkte beschikbaarheid van water 
en anderzijds met de meest optimale verdeling 
van het water. Onderhandelingen over de grond-
waterrechten zijn binnen dit kader zeer belangrijk. 
Er wordt rekening gehouden met de bredere 
afspraken, zodat het integrale waterbeheer voor 
eigen rekening eerlijk verloopt.

Degelijke waterprogramma’s kunnen alleen 
over een termijn van tien tot vijftien jaar worden 
verwezenlijkt. Een screening vooraf door de ngo 
brengt de haalbaarheid van het programma in 
kaart. Protos doorloopt samen met de bevolking 
een 24 stappen methodologie. Als 1 van deze 
24 stappen niet tot een goed einde wordt 
gebracht, stopt het programma tijdelijk. Elke stap 
moet zijn afgerond om naar het volgende punt te 
kunnen overstappen. Protos vormt en begeleidt 
zijn partners naar een autonoom functioneren.

Hun programma’s zorgen voor toegang voor de 
bevolking tot drinkwater, sanitaire voorzieningen 
en water voor de landbouw en irrigatie. 

Integraal waterbeheer in de provincies Loja 
en Esmeraldas (Ecuador)
Ecuador, één van de kleinste landen van Zuid-
Amerika, is ongeveer tienmaal groter dan België. 
De helft van de 14 miljoen inwoners woont in het 
hoogland, de andere helft aan de kusten en een 
kleine minderheid ten slotte in het Amazonege-
bied. Ecuador heeft een multiculturele samenle-
ving en kent een stevige sociale en economische 
ontwikkeling. Dat belet niet dat de ongelijkheden 
in het land toenemen, met een kloof tussen de 
armere en de rijkere regio’s.

Hun programma zorgt voor toegang voor de 
bevolking tot drinkwater, sanitaire voorzieningen 
en water voor de landbouw en irrigatie. Protos 
werkt samen met lokale ngo’s, boeren- of gebrui-
kersorganisaties, plaatselijke en regionale publieke 
diensten. Elk programma vertrekt vanuit een par-
ticipatieve aanpak waarin technische, financiële, 
economische, juridische, sociale, organisatorische 
en ecologische aspecten aan bod komen. Elk 
aspect heeft zijn plaats in dit duurzaam integraal 
waterbeheer. 
Protos is werkzaam in Afrika en in Zuid-Amerika, 
zoals hier met zijn programma in de grensgebieden 
van Ecuador. Dat programma loopt drie jaar, van 
januari 2014 tot december 2016.

Het duurzame principe van integraal 
waterbeheer
In grensgebieden is waterbeheer meestal een 
top-down benadering die start bij afspraken 

In onderling overleg met de hogere en lokale 
overheden heeft Protos ervoor gekozen om zich 
te concentreren op twee provincies. De provincie 
Loja (Zuid-Ecuador) ligt in het Andesgebergte 
en grenst aan Peru. De kustprovincie Esmeraldas 
ligt in het noorden van het land en grenst aan 
Colombia. In vergelijking met de rest van het land 
hinken deze twee landbouwgebieden achterop 
wat de toegang tot drinkbaar water betreft. Waar 
in stedelijke gebieden de toegang tot drinkbaar 
water varieert tussen 58 en 80 procent, schommelt 
dat in deze 2 landelijke streken tussen de 17 en 
30 procent. 

Zodra de interventiezone is gedefinieerd, wordt 
een constructie opgezet met de lokale besturen 
en de gemeenten als belangrijke partners. De 
gemeenten, bevoegd voor het drinkwater en het 
financiële beheer ervan, beschikken niet over de 
kennis om dit tot een goed einde te brengen. 
Protos ondersteunt met zijn expertise en aanpak de 
technische diensten van de gemeenten en helpt 
hen om hun verantwoordelijkheid op te nemen. 
Deze samenwerking wordt contractueel vastgelegd 
als garantie voor een gezond bestuurlijk beheer 
bij de bouw van de infrastructuur, maar nog veel 
belangrijker bij het latere beheer van onderhoud 
en herstellingen. Protos steekt veel energie in het 
opzetten van het lokale eigenaarschap. Drinkwaterzuiveringsstation Rioverde San Vicente Esmeraldas.

Protos werkt samen

met lokale ngo’s,  

boeren- of gebruikers-

organisaties, plaatselijke 

en regionale publieke 

diensten. Elk programma 

vertrekt vanuit een 

participatieve aanpak 

waarin technische, 

financiële, economische, 

juridische, sociale, 

organisatorische en 

ecologische aspecten 

aan bod komen.
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Bestuurlijke en technische opleidingen  
blijven de hoofdtaak van Protos
Voor elk project uit het programma wordt een 
watercomité opgericht met verkozen leden. Deze 
worden opgeleid en gevormd om het project op 
te volgen, actief mee te werken en mee verant-
woordelijkheid op te nemen. Ook groeit het besef 
om een evenwichtige projectmanagementcyclus 
na te streven. Dit streven naar resultaten is een zeer 
goede evolutie. 

De lokale vertaling van een globale aanpak  
Een aanpak per regio kent soms heel verschillende 
toepassingen. In Ecuador zijn voorbeelden van 
twee verschillende toepassingen voor drinkwater. 
In de hoogvlakte werkt Protos op basis van 
bronwater dat door de zwaartekracht verdeeld 
wordt. Het bronwater krijgt een natuurlijke filte-
ring waarna het wordt opgevangen en afgeleid 
naar tussenreservoirs die de dorpen en gehuchten 
bevoorraden. In de laagvlakte van Esmeraldas 
vertrekt Protos van oppervlaktewater, van de 
rivieren. Technisch gezien is dat een heel andere 
benadering. Oppervlaktewater is gevoeliger voor 
verontreiniging en moet intensiever worden 
gereinigd dan bronwater uit de bergen. Tijdens de 
regenseizoenen vergt het verschil in debiet en de 
overvloed aan sediment na de regen specifieke 
technische installaties. Reiniging van opper-
vlaktewater door vlokvorming, waarbij deeltjes 
zich aan elkaar hechten in een losse structuur 
(zoals sneeuwvlokken door samenvoeging van 

Magazijnonderdelen gemeentelijke koepelstructuur 
EMAPASA in Saraguro.

sneeuwkristallen) is herkenbaar voor de chemische 
sector. Protos gebruikt het ‘vlokken’ van chemica-
liën om sedimenten te filteren en gemakkelijker te 
verwijderen.

Alle, bij voorkeur, mechanische installaties gebruikt 
in een Protos’ programma worden lokaal ontwor-
pen en gefabriceerd. Dit versterkt de expertise bij 
de plaatselijke bevolking alsook de lokale econo-
mie. Lokale studiebureaus tekenen de ontwerpen 
en Protos controleert het resultaat. Het bouw-
materiaal, vaak in kunststof voor het leidingwerk, 
wordt lokaal ingekocht zodat ook later voldoende 
reservestukken beschikbaar zijn. Bij gebrek aan een 
reservestuk wordt het in een buurland aangekocht. 

Participatief en sociaal
De sociale engineering van Protos maakt mensen 
bewust van en geeft hen inzicht in de driehoek 
tussen gezond water, goed hygiënisch gedrag en 
gezondheid. De bewustmaking is een vorm van 
risicobeheersing. Slecht water en slecht hygiënisch 
gedrag leiden tot ziektes. Bewustwording is  
essentieel en moet eerst komen. Gelukkig is dat 
geen langzaam proces. Al in enkele maanden kan 
men dit mensen bijbrengen. 

In het dagelijkse leven staan vooral meisjes 
en vrouwen in voor het familiale gebruik van 
water. Protos streeft er dan ook naar minstens 50% 
vrouwen, liefst zelfs de voorzitter, in de watercomités 
op te nemen.  

Protos verdedigt ook het principe dat drinkwater 
betalend is. Een bijdrage dekt het latere beheer, het 
onderhoud en mogelijke herstellingen. Water valt 
wel gratis uit de hemel, maar drinkwater beheren is 
een dienstverlening die iedereen ten goede komt. 

Hoopvol naar december 2016
Protos hoopt op termijn in deze 2 gebieden 
een grotere koepelstructuur op te zetten. Deze 
structuur is een soort van intercommunale die de 
aangesloten plaatselijke watercomités ondersteunt, 
versterkt door vorming en optreedt bij grotere 
herstellingen die de lokale comités overstijgen. Er 
wordt voor de aansluiting een bijdrage betaald. 

Uit een tussentijds rapport blijkt dat, beide 
provincies vooruitgang boekten met betrekking 
tot het duurzame beheer van het drinkwater, de 
sanitaire hygiëne en de natuurlijke waterbronnen. 
De conclusies van een actiegericht onderzoek 
over waterbeheer, uitgevoerd door Protos en zijn 
partners, worden gebruikt bij ervaringsuitwisselin-
gen, de promotie van het waterbeheerproject en 
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de bewustmaking bij het grote publiek op lokaal 
en nationaal niveau.

Een groot succes was de volledige autonomie van 
een derde interventiezone in Ecuador in 2013. Deze 
zone is zelf bedruipend en kan Protos loslaten. 

Het realiseren van de financiële onafhankelijkheid 
van de twee overkoepelend organisaties, in de pro-
vincie van het zuidelijke hoogland is het einddoel 
van dit programma in 2016. 

Het realiseren van de financiële onafhankelijkheid 

van de twee overkoepelend organisaties, 

in de provincie van het zuidelijke hoogland is 

het einddoel van dit programma in 2016.

 In 2014 kregen 2120 mensen toegang tot schoon drinkwater en 272 personen een 
proper toilet, thuis of in school.

 Voor 2015 is gepland dat 2995 personen drinkwater en 220 personen een proper toilet 
zullen krijgen.

 De overkoepelende structuren voor drinkwaterbeheer in kanton Saraguro en Oña 
worden autonoom en zelfbedruipend.

Concreet…

Drinkwaterzuiveringsstation Rioverde San Vicente Esmeraldas.
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