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Herstel van de drinkwatervoorziening in de Casamance 
Stichting Water is our World  is sinds 2003 actief in Abéné, een dorpje met ca.3.000 duizend 
inwoners in de Casamance (Zuid Senegal).  

  

 

In Abéné is sinds 1990 een drinkwatervoorziening aanwezig, geschonken door de Senegalese 
overheid. Grondwater wordt van grote diepte opgepompt naar een watertoren en vandaar uit via 
leidingen naar enkele centrale tappunten in het dorp gevoerd. Deze voorziening is echter slechts 
enkele maanden in bedrijf geweest. Het water was gratis en door gebrek aan inkomsten kon de 
gasolie voor de aggregaat niet betaald worden en het onderhoud aan de installatie bleef 
achterwege. De dorpsbewoners waren voor drinkwater weer aangewezen op de open waterputten 
op hun erf.  
In 2003  heeft de stichting contact opgenomen met het “Comitée de forage” , de organisatie die in 
Abéné verantwoordelijk is voor de drinkwaterlevering. Toen is afgesproken dat de stichting onder 
voorwaarden de drinkwatervoorziening zou herstellen. Belangrijkste voorwaarde voor de 
samenwerking was de eis dat ieder die drinkwater gebruikt er ook voor betaalt. Vanaf dat moment 
is er een hechte en vruchtbare samenwerking ontstaan. Al in 2004 kwam er weer drinkwater uit de 
kraan en intussen zijn alle erven in het dorp van een tappunt met watermeter voorzien.  



In 2007 is het eerste zuiveringsfilter voor drinkwater in Senegal geïnstalleerd. Het geleverde water 
is veilig en voldoet nu zelfs aan de strenge Nederlandse normen.  

Uitbreiding van werkzaamheden 
In 2008 is, onder toezicht van het Comitée de forage, een waterbedrijf opgericht, Casameau 
genaamd. Het waterbedrijf bestaat uit een directeur en 4 vaste medewerkers, die allen betaald 
worden vanuit de watergelden. Onlangs is ook gestart met de drinkwaterlevering aan de naburige 
dorpen Alberdar en Dianah. In 2010 zullen ca. 10.000 mensen vanuit Abéné veilig drinkwater 
geleverd krijgen.  

 

 

       

Naar een duurzame drinkwatervoorziening 
Na een samenwerkingsperiode van 5 jaar is veel bereikt. De drinkwaterlevering is hersteld en veilig 
drinkwater is 24 uur per dag beschikbaar. Maar er moet nog veel gebeuren om er voor te zorgen 
dat wat nu opgebouwd is, over 20 jaar nog werkt. Dit kan alleen worden bereikt als de mensen die 
verantwoordelijk zijn voor de drinkwaterlevering voldoend opgeleid zijn. De kennis en de 
vaardigheden hebben ontwikkeld om de bestaande infrastructuur te onderhouden, verder te 
ontwikkelen en uit te breiden.  
Stichting Water is our World heeft hiertoe een opleidingsplan voor het Comitée de Forage en de 
medewerkers van het waterbedrijf Casameau opgesteld. De Soroptimist Club Hattem-Epe (SHE) 
ondersteunt de stichting hierin. Met hulp van SHE is heeft de directeur van Casameau, Lamine 
Diassy, al een opleidingstraject van 2 maanden kunnen volgen in Mozambique. In dat land is de 
drinkwatervoorziening, door Nederlandse hulp, iets verder ontwikkeld dan in Senegal. Voor Lamine 
was wat hij daar leerde, direct toepasbaar in zijn eigen situatie. Voor de Mozambiquanen was het 
een geweldige ervaring om te zien dat hun kennis veel betekende voor iemand uit Senegal. 

Het eerste zuiveringsfilter in Senegal.  
Het filter haalt ijzer uit het grondwater en 
zorgt ervoor dat het leidingnet en de 
watermeters schoon blijven. 
Kinderen spelen met het inwerkwater van 
het filter 



  
Lamine tijdens zijn praktijkstage in Mozambique


