Reisverslag 2008 12 Mauritanië, water, water, geen water.
Er is een vergadering van wijze mannen, de watercommissie en Silent Work.
Het onderwerp is de deskundigheid van de pompist.
Eerst wordt uitvoerig het hoe en waarom van de pompstoring besproken. Alle
versies worden gehoord en naast elkaar in de hoofden opgeslagen. Alle
verhalen hoe tegenstrijdig ook, worden voor waar aangenomen.
1. De motor werd aangezet en er kwam geen water, omdat de pompist een
dode pad voor zijn deur had gevonden. Gevolg geen water.
2. De motor werd aangezet. Er kwam geen water. De pompist liet de motor 12
uur draaien. Pomp kapot. Gevolg geen water.
3. Er was vuile diesel in de motor gedaan gemengd met water. Er was niet
gewacht tot het vuil en het water gezakt was. Motor kapot. Gevolg geen
water.
4. De reparateur had een stuk gereedschap bij de controle in de schacht op
de pomp laten vallen.
5. De pomp is op dinsdag vervoerd voor reparatie. Dergelijke zaken doe je
eenvoudig niet op dinsdag. Pomp kapot. Gevolg geen water.
En zo volgt er nog een tiental redenen. Daarna wordt het onderwerp
aangeroerd waarvoor we hier zijn. Het functioneren van de pompist. Hij is niet
deskundig, daar is iedereen het over eens. Dus worden er oplossingen
aangedragen.
1. Hij wordt ontslagen en een ander gaat de opleiding volgen, dit wordt
geopperd door een werknemer van Gema, die regelmatig de schade moet
herstellen.
Reactie van de groep: Onmogelijk, want de man heeft vrouw en kinderen en
kan geen ander werk vinden.
2. De pompist gaat in opleiding bij de pompist in ons dorp waar wij een
vergelijkbaar project hebben en blijft daar tot hij voldoende deskundigheid
heeft.
Reactie van de groep: Dat lukt hem niet.
3. De man die werkt bij de antenne stelt voor met de pompist samen te
werken als hij vrij heeft.
Reactie van de groep: Mooi bedacht, maar dat zou betekenen: geen vrij, geen
water.
4.De antenne-specialist stelt voor de pompist alleen de aan- en uit
handelingen te laten verrichten. Alle controles kan de antenne-specialist in
zijn vrije tijd doen.
Reactie van de groep: Wat te doen als er problemen zijn en de antennespecialist is ver van hier?
5. De pompist een ander baantje geven, bijvoorbeeld bewaker.
Reactie van de groep: De man zou enorm in zijn status gekwetst zijn.
Dan probeer ik in te brengen dat ik ook gekwetst ben door de slechte
resultaten van het werk van de pompist. Ik opper dat het dorp een dergelijke
enorme investering als schoon water voor iedereen niet naar waarde kan
schatten. Een deskundige pompist is van levensbelang voor alle
dorpsbewoners, ook voor de pompist en zijn gezin en alle mannen hier
aanwezig.
Er valt een stilte.

Er volgt een gezamenlijk gebed.
Er volgt een dwouw (een zegen).
Einde vergadering.
Iedereen gaat naar huis.

