Beste mevrouw Cuykx en leden van de RvB van ecobeton water technologies,
Andere aanspreektitels,
PROTOS komt op voor rechtvaardig, participatief en duurzaam waterbeheer in België en 9
landen in ontwikkeling, waaronder Ecuador.
Naast water voor de landbouw zijn de interventiedomeinen van PROTOS toegang geven tot
drinkwater en basissanitatie voor achtergestelde bevolkingsgroepen. PROTOS werkt
hiervoor samen met lokale besturen (gemeenten en hun technische diensten) en
georganiseerde bevolkingsgroepen, die wij de leiding laten nemen over hun project.
“Zij zitten aan het stuur, en PROTOS zit naast de leerling-bestuurder.”
Waarom is schoon drinkwater en sanitatie zo belangrijk? In een enquête georganiseerd door
het wereldvermaarde vakblad British Medical Journal in 2007 kwamen alle dokters in de
geneeskunde tot het plaatsen van drinkwater & sanitatie als dé belangrijkste medische
vooruitgang aller tijden; vóór antibiotica en voor anesthesie.
PROTOS levert een bijdrage tot de 7e Millenniumdoelstelling. Die bevat specifieke doelen tot
het halveren van het % van de wereldbevolking die geen toegang heeft tot drinkwater en
basissanitair tov het basisjaar 1990. Ook de Vlaamse Overheid draagt een klein steentje bij
via het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling, die financiën, kennis en expertise
bundelt, inzetbaar in de waterprogramma’s in het Zuiden.
In september is er een speciale VN-top speciaal rond de Millenniumdoelstellingen.
U kunt zich aan ronkende verklaringen verwachten.

Waaronder deze: “ de wereld is goed op weg om de Millenniumdoelstelling rond de toegang
tot drinkwater te halen”. Klinkt goed, maar een iets diepere analyse is minder rooskleuring.
- 900 miljoen mensen hebben geen drinkwater binnen 15 min. wandelafstand van hun
woonst.
- 2,9 miljard mensen hebben geen kraantje in of naast hun woonst, zoals wij dit
gewoon zijn, en moeten dus ook stappen, maar minder ver.
(voor het gemak neem ik nu een gemiddelde van 6 personen per gezin)
Dus: in het tijdsbestek van deze festiviteiten ( van 14u tot 18u30) zullen:
- ongeveer 500 miljoen mensen, voornamelijk vrouwen en meisjes, 2 keer water gaan
halen voor hun gezin op minder dan 15 min. stappen van hun woonst, en,
- zullen 150 miljoen vrouwen en meisjes 2 keer verder moeten stappen dan 15 min.
van hun woonst.
Dát is de realiteit van de Millenniumdoelstelling rond drinkwater!
Qua sanitatie is de huidige stand van zaken ronduit dramatisch! Qua basis sanitair ontberen
nog 2,6 miljard mensen een deftig toilet of latrine. We halen nooit of te nimmer de
Millenniumdoelstelling tegen 2015. De huidige prognoses zijn dat we de doelstelling met
zowat 1 miljard mensen gaan missen.
Voor afvalwatercollectie en –zuivering schat de VN de nodige investeringen, voornamelijk
voor stedelijk gebied, in op 100 miljard $ per jaar: Deze uitdaging is enorm!
Qua sanitatie zitten we in Vlaanderen in een “luxe” situtatie, maar ook in een “bittere
noodzaak”. Luxe tov de ontwikkelingslanden, omdat we ons hier al kunnen buigen over
Individuele Behandelingsinstallaties voor Afvalwater, iets waar ecobeton water technologies
in gespecialiseerd is. Het gros van onze stads- en gemeentelijk gecollecteerd afvalwater
wordt al gezuiverd.
“Bittere noodzaak”, omdat we in zo een dichtbevolkte regio wonen, dat de druk die we met
zijn allen aanleggen op het milieu in de mate is, dat we de natuur moeten bijspringen. De
natuurlijke zuiveringkracht van onze waterlopen is totaal onvoldoende om ons afvalwater op
natuurlijke manier gezuiverd te krijgen.
Wat is nu de wens van PROTOS, onze droom?
Dat ontwikkelingslanden zo snel als mogelijk in onze “luxe” situatie komen, maar dan liefst
met het NIET kopiëren van enkele foutjes die we hier toch wel gemaakt hebben.
Ten slotte wil ik ecobeton water technologies feliciteren met hun 100-jarig bestaan: hun
geslaagde overschakeling van activiteiten is een voorbeeld voor vele andere bedrijven. En ik
wil EWT uiteraard ook hartelijk bedanken om het initiatief genomen te hebben om hun feest
te koppelen aan een goed doel: nl. steun aan het PROTOS programma voor drinkwater en
sanitatie in Saraguro Ecuador.
Straks krijg ik de kans om daar kort iets meer over te zeggen. (zie projectfiche)
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