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«Hoe kunnen we aan de helft van de mensen die
nu geen drinkbaar water hebben drinkbaar water
bezorgen ? »

... dat is een van de acht bijzonderste
« Streefcijfers van deze Eeuw » die door de
Verenigde Naties werden vooropgesteld.
Inderdaad tot op de dag van vandaag hebben
meer dan een miljard mensen op deze aardbol
geen toegang tot drinkbaar water en sterven er
iedere dag 30.000 mensen aan allerlei ziekten
die het gevolg zijn van een tekort aan goed en
gezond water. Het is dus toch wel nodig dat er
gehandeld wordt, en snel !

Wij nemen voor het ogenblik deel aan een nieuw
project in het Amazonië gebied van Ecuador, in
de provincie Pastaza, op 60 km van de stad Puyo
(1500 inwoners) om te verhinderen dat daar nog
meer mensen ziek worden door het vervuilde en
niet meer drinkbaar water dat daar voorbij
stroomt. 

Onze bevoorrechte partner in dit project is de
leefgemeenschap van Sarayaku, wereldwijd
bekend om haar jarenlange vreedzame strijd
tegen de petroleummaatschappijen die stelsel-
matig hun leefgemeenschap binnendringen.
Deze geïsoleerde leefgemeenschap heeft geen
enkele basisuitrusting en heeft ook geen toegang
tot drinkbaar water.
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De gevolgen van een dergelijke toestand zijn vol-
doende gekend :

- de overdracht van allerlei ziekten via stil-
staand en vervuild water (alle soorten koorts
en vormen van buikloop) die vooral de kinde-
ren, de zwakkeren en de ouderlingen treffen.

- belemmeringen in de ontwikkeling van het
toerisme dat een van hun bijzonderste bron-
nen van inkomsten is. Dat geeft onmiddellijk
aanleiding tot aanzienlijke economische ver-
liezen voor de ganse gemeenschap.

Om aan deze problemen te verhelpen, wordt in
het project aan volgende punten aandacht bes-
teed :

1. het opleiden van medische helpers die een
eerste hulp kunnen verstrekken en op de
hoogte zijn hoe bepaalde ziektes kunnen
voorkomen worden ;
In deze fase gaat het vooral over het sensibi-
liseren, vormen en opleiden van de dorpsge-
meenschappen omtrent de gevaren van het
gebruik van mogelijk besmet leidingwater
(gebrekkige of slecht onderhouden leidingen)
en van mogelijk besmet water van kleine
riviertjes en traditionele waterputten. Hier zal
vooral gewerkt worden op de beginselen van
de algemene hygiëne om het project een ste-
vige basis te geven. Op die manier zal het
project dan ook het meest renderen.

2. het herstellen en het vervolledigen van het
huidige bestaande distributienet door het ver-
vangen van de kapotte leidingen en het bou-
wen van grotere reservoirs die uitgerust zijn
met een systeem voor filteren en chloorbe-
handeling van het water zodanig dat de zes
leefgemeenschappen van de Sarayaku drink-
baar water kunnen krijgen en de uitbouw van
de 3 bronnen die het bestaande waternet van
Sarayaku nu voeden. Voor het ogenblik staan
er enkele eenvoudige dammen opgesteld die
te zwak, niet voldoende beschermd en te
klein zijn om te beantwoorden aan de vraag.
Alle materialen die hiervoor gebruikt moeten
worden, zullen van een iets hogere kwaliteit
moeten zijn.

3. het bouwen van opslagreservoirs om een
continu debiet te verzekeren tijdens de dag.
Het water zal dan 's nachts kunnen opgevan-
gen worden en tijdens de dag verdeeld. Deze
nieuwe reservoirs zullen zeker moeten uitge-
rust worden met de nodige bodemfilters
(zand, grind, actieve koolstof). Er zal ook een
ontsmettingsunit moeten komen om alle bac-
teriën te elimineren vooraleer het water in het
net wordt gebracht.

4. het ontsmetten van het water door het in
gebruik nemen van een eenheid, gevoed door
zonne-energie, voor de aanmaak van natrium-
hypochlorigzuur (Javel water). De productie
van dit ontsmettingsmiddel bekomt men door
eenvoudige electrolyse van water en zout. Het
ontsmettingsproduct zal dus lokaal beschik-
baar zijn, zowel voor de waterzuivering als
voor andere ontsmettingsdoeleinden. 

5. de vorming van lokale techniekers voor het
onderhoud van de installaties en het over-
brengen van kennis naar de andere leefge-
meenschappen.

Na een grondige opleiding zullen deze tech-
niekers de voorbereidende werken voor het
bouwen en het installeren van waterbehande-
lingsinstallaties kunnen leiden; ze zullen de
productie van het ontsmettingsproduct kun-
nen opvolgen en de netten voor de waterdis-
tributie kunnen ontwerpen. Tijdens de bouw-
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werken zullen ze zich perfect kunnen inwer-
ken in de dagelijkse werking van de installa-
ties en samen een groep worden die zal kun-
nen optreden bij eender welk technisch
defect. Het project kan dan worden afgeslo-
ten wanneer hen de sleutels van de installa-
ties overhandigd worden en ze autonoom alles
in zelfbeheer kunnen overnemen.

6. het vormen en het opvolgen van een aantal
beheerscommissies die het distributienet
beheren.

Iedere beheerscommissie zal bestaan uit een
20 tot 30 families. Zij zullen een opleiding
volgen om de rekeningen op te stellen en de
werking van het geheel te beheren en te doen
renderen. Het water zal verkocht worden om
alle onderhoudskosten en de vergoedingen
voor de techniekers te bekostigen. Het beoog-
de doel is dus duidelijk de financiële autono-
mie van de gebruikers. Wanneer er bijkomen-
de winsten zouden gemaakt worden, zullen
die gebruikt worden voor projecten van alge-
meen nut (school, geneeskundige hulppost...)

7. het overbrengen naar andere leefgemeen-
schappen van het Amazonië-gebied van deze
nieuwe leefvorm en het overbrengen van de
ervaringen die de Sarayaku-gemeenschap
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opdoen in het behoud van hun bio-diversiteit.
Het ganse project tot en met de verschillende
opleidingen van de plaatselijke bevolking zal
drie jaar in beslag nemen.

Ieder mens heeft recht op drinkbaar water en
geneeskundige verzorging en iedere Staat is
volgens de Rechten van de Mens verplicht
zijn burgers toegang te verlenen tot drinkbaar
water en geneeskundige verzorging.

Dank zij u zullen honderden mensen eindelijk
over drinkbaar water kunnen beschikken en kun-
nen leven in omstandigheden die niet alleen
menswaardig zijn maar die ook de sociaal-econo-
mische ontwikkeling van de gemeenschap in de
hand zal werken. Dit alles is dan ook zo uitzon-
derlijk belangrijk voor het kind. Zij hebben onze
hulp nodig, help ons hen te helpen.

Met hartelijke dank voor uw solidariteit !

Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat
dank zij uw grote opkomst op ons koncert
«Yves Duteil» van 10 december 2006 wij een
zo groot succes hebben gekend dat we met een
gedeelte van de opbrengsten reeds verschillende
noodprojecten hebben kunnen financieren.
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SSOOSS VVEERRLLAATTEENN KKIINNDDEERREENN
DDEEEELLTT OONNSS MMEEDDEE 

Help mee aan de verbetering
van de levensomstandigheden

van de zes leefgemeenschappen
van de Sarayaku door hen

drinkbaar water te bezorgen.
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P.C.R. 000-1422898-05 of Fortis 240-0010260-79
van de vzw S.O.S. ENFANTS ABANDONNÉS (Verlaten Kinderen)

De leden van onze vzw : Dardenne Emile, Lehaire Ernest, Carnoy Gaëtan, Houyez Marcel, 
Motte dit Falisse Jacques & Emmanuel, Biquet Paul, Remouchamps André. 

54, rue de Tilleur
B-4420 Saint-Nicolas (België)

Tel/fax : 04 252 22 28
e-mail : sosenfantsabandonnes@swing.be

S.O.S. Verlaten Kinderen is officieel erkend door het Ministerie van Financiën.
Wij herinneren u er aan dat uw giften fiskaal aftrekbaar zijn vanaf 30 euro per jaar.

Om ons een bedrag over te maken vanuit het buitenland, meld dan volgende gegevens aan uw bank :
Onze coördinaten en ons rekeningnummer (zie hierboven)

Onze IBAN code : BE58 2400 0102 6079 - Ons BIC code : GEBABEBB - Fortis Bank België
#
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