Overzicht vorderingen drinkwaterinstallatie San Vicente (Ecuador)
> uit Infogem juli-augustus 2011

San Vicente: nieuw drinkwaterproject in Ecuador
Berlare gaat nieuw engagement voor drie jaar aan
Berlare sluit een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af met PROTOS v.z.w. en de
provincie Oost-Vlaanderen om de komende drie jaar drinkwaterprojecten van PROTOS
v.z.w. en zijn lokale partner Cefodi in Ecuador te steunen. Hiermee breit het bestuur een
vervolg aan het eerder geslaagde waterschap met dezelfde partners: de nieuwe
drinkwaterinstallatie voor het dorp Chumunde.
Infogem berichtte de voorbije jaren om de vier maand over de stand van zaken van die nieuwe
drinkwaterinstallatie in Chumunde, een gehucht van Rio Verde in Ecuador. Eind vorig jaar zijn die
werken afgerond en is het beheer overgedragen aan de bevolking en de lokale overheid. “De huidige
overeenkomst loopt ten einde. De samenwerking is vlot verlopen, het resultaat maakt een wereld van
verschil voor de inwoners van Chumunde en de dankbaarheid vanuit Rio Verde is groot. Vandaar dat
wij een nieuw project zien zitten”, klinkt het bij Greta Van Boven, voorzitter van de gemeentelijke raad
voor ontwikkelingssamenwerking (GROS).
Het gemeentebestuur is dezelfde mening toegedaan. Het zal daarom de komende tijd jaarlijks
ongeveer 4.500,00 euro besteden aan een drinkwatervoorziening voor een ander gehucht van Rio
Verde: San Vicente. Marc Despiegelaere van PROTOS v.z.w. schetst de huidige situatie in het dorp:
“San Vicente ligt op 4 km van Rio Verde. Er wonen 45 families. In het dorpje staat een oude
wateropslag van de staat die via een distributienetwerkje de huizen bedient. Alleen, deze installatie
heeft hooguit zes maand gewerkt. Het bewijs eens te meer dat een project zonder sociale omkadering
en zonder duidelijke afspraken rond uitbating, onderhoud en herstel, een kort leven is beschoren.”
Eerst garanties, dan werken
Maar er is meer aan de hand. Om te beginnen zijn meer mensen in het gehucht komen wonen en dus
zijn verschillende nieuwe woningen niet aangesloten. En vooral: het water in de niet-werkende oude
voorziening is verre van drinkwaterkwaliteit. Men pompte het rivierwater van de Rio Verde op naar de
tank en voegde er enkel chloor aan toe ter ontsmetting. Een essentiële stap ontbreekt echter: het
water zuiveren. De inwoners konden dus alleen gechloreerd onzuiver water drinken.
PROTOS v.z.w. en zijn lokale partner Cefodi brengen nu in kaart hoe ze dit project technisch best
aanpakken. Indien mogelijk recupereren ze de opslagtank. “Over twee maand willen we een technisch
bestek en een begroting klaar hebben. Met die gegevens starten de onderhandelingen met de lokale
overheid en de inwoners: wat kunnen ze inbrengen aan mankracht en financiële middelen en willen zij
zich engageren bij de latere uitbating en het onderhoud? Pas als dat rond is, starten we op het
terrein”, besluit Despiegelaere.
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> uit Infogem november-december 2011

Werken drinkwaterinstallatie San Vicente gestart
Berlare steunt nieuw drinkwaterproject in Ecuador
berlare en de wereld_san vicente.jpg
Gemeente Berlare is via PROTOS een waterschap aangegaan met de Ecuadoriaanse
gemeente Rio Verde. Mede dankzij de steun van Berlare beschikken de inwoners van het
gehucht Chumunde sinds eind vorig jaar over een nieuwe drinkwaterinstallatie. Recent is
nu een drinkwaterproject gestart in het naburige gehucht San Vicente.
In Infogem juli-augustus berichtten we al over dit nieuwe project. Bedoeling is een bestaand maar
niet meer werkend drinkwatersysteem te herstellen en uit te breiden. De onderhandelingen met de
lokale overheid en de inwoners over hun financiële inbreng en engagement zijn achter de rug. Het
contract is op 28 juni 2011 getekend. De financiering gebeurt volgens een verdeelsleutel: 9% van
gemeente Rio Verde, 18% van de gemeenschap van San Vicente (42 families) en de overige 73% van
het consortium PROTOS-CEFODI.
Het plan voorziet in een vernieuwde wateropvang en een nieuwe tussenopslag. Daartussen komt een
zuiveringsinstallatie met floculator, bezinkbekken, zandfilter en chlorering. De bestaande
distributietank wordt opgeknapt en waterdicht gemaakt. De werken zijn intussen gestart. Er zijn al
sleuven gegraven om recentere woningen aan te sluiten op het bestaande distributienetwerk. De
fundamenten en de draagconstructie voor de waterzuiveringsinstallatie zijn in opbouw (zie foto).
Tegelijk is ook een lokaal watercomité opgericht met vertegenwoordigers uit het gehucht. Marc
Despiegelaere van PROTOS: “Dit comité en het consortium werken nu samen om de hele bevolking te
informeren over het belang van schoon water, goede hygiëne en gezondheid. Ze hebben een jonge
inwoner aangesteld voor de toekomstige uitbating. Hij wordt dan ook nauw betrokken bij de werken.
Verder is er al een consensus bereikt met de inwoners over de financiële bijdrage: elk gezin zal 7,00
dollar per maand betalen voor het toekomstig beheer en onderhoud. Voor dat bedrag hebben ze
meteen ook recht op 10 m³ water per maand.”
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de Provincie OostVlaanderen, PROTOS en CEFODI in de provincie Esmeraldas.
> uit Infogem maart-april 2012

Werken drinkwaterinstallatie San Vicente schieten goed op
Berlare steunt drinkwaterproject in Ecuador
berlare en de wereld_san vicente.jpg
Gemeente Berlare is via PROTOS een waterschap aangegaan met de Ecuadoriaanse
gemeente Rio Verde. Momenteel steunt Berlare een drinkwaterproject in het gehucht San
Vicente. De werken schieten vlot op en meer gezinnen willen deelnemen. Toch zal het
tempo de komende tijd wellicht wat lager liggen.
Het project in San Vicente voorziet in een vernieuwde wateropvang en een nieuwe tussenopslag.
Daartussen komt een nieuwe zuiveringsinstallatie met floculator, bezinkbekken, zandfilter en
chlorering. De bestaande distributietank wordt opgeknapt en waterdicht gemaakt. Het consortium
PROTOS-CEFODI, waaraan gemeente Berlare bijdraagt, financiert voor 73%.
De werken schieten goed op. De foto toont een overzicht van de zuiveringsinstallatie waar men nu
volop aan werkt. De constructie op palen is het chloorhuisje. De bevolking van San Vicente zelf heeft
een groot aandeel in de snelheid van de werken. Nery Castro, de voorzitter van het watercomité,
heeft de inwoners weten te overtuigen om mee te werken in de vorm van georganiseerd groepswerk.
Zo hebben ze zand en grind uit de buurt aangebracht om beton te maken.
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De verdere bouw zal nu wellicht toch enige vertraging oplopen. Marc Despiegelaere van PROTOS legt
uit waarom: “De hoofdaannemer moet zich om familiale omstandigheden terugtrekken. Gelukkig blijft
hij wel het project steunen als lid van het watercomité. Op die manier gaat in elk geval geen kennis
verloren.” In afwachting van een nieuwe aannemer voor het herstel van de oude wateropslagtank en
het herstel en de uitbreiding van het vroegere leidingnetwerk, onderzoekt men dat netwerk op lekken
en slechte stukken.
We melden nog tot slot dat acht bijkomende gezinnen zich hebben aangesloten bij het project. Dat
brengt het totaal op 50 families. Elk gezin zal 7,00 dollar per maand betalen voor het toekomstig
beheer en onderhoud. Voor dat bedrag hebben ze meteen ook recht op 10 m³ water per maand.
Het waterschap past in het algemeen regionaal samenwerkingsakkoord tussen de Provincie OostVlaanderen, PROTOS en CEFODI in de provincie Esmeraldas.
* * *
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