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De boring van de bron en de bouw van de eerste watertoren in een dorp aan de rand van de
woestijn is bijna tien jaar geleden gerealiseerd. Drie lokalen voor de zesklassige school zijn
in die tijd gebouwd en de gezondheidspost is naast de bouw ook volledig ingericht met een
aparte verloskamer voor vrouwen. Een agricultuur terrein van drie hectaren is omheind en
voorzien van waterreservoirs.
En heeft dit dorp zich ontwikkeld?

Het waterproject draait bijna volledig op zonne-energie, er zijn vier watermachinisten
opgeleid tot ervaren medewerkers in dit waterleiding bedrijf. Er zijn in eigen beheer
waterleidingen naar de huizen gelegd, met een watermeter en een kraan op het erf.
Er lopen pijpleidingen door het hele dorp met diverse fonteinen.

Er zijn drie tarieven voor het betalen van het water. Het meeste (3/3) betalen de mensen
die het water op hun erf hebben. 2/3 betalen de mensen die landbouwbedrijven op het
landbouwproject en 1/3 betalen de armste mensen die het water halen bij de dorpsfonteinen.

De opbrengst van het water wordt deels gebruikt om de werknemers te betalen (machinist van
het waterpompstation, de bewaker, de technische man, de boekhouder en de coördinator). Een
deel van de winst wordt op een bankrekening gezet om in de toekomst problemen te kunnen
oplossen. Een ander deel is gebruikt om een apotheek op te zetten. De arts wordt betaald
door de overheid maar de medicijnen moeten de mensen zelf betalen. Van het watergeld
zijn de medicijnen groot ingekocht. De mensen kunnen het met een kleine eigen bijdrage
aanschaffen, de rest wordt betaald van het watergeld. Een eerlijke regeling, de mensen die het
‘rijkst’ zijn betalen het meest aan het water en dus indirect ook het meest aan de medicijnen.
Verder is een naaiatelier van start gegaan, 25 vrouwen krijgen twee dagen per week naailes
wat gefinancierd wordt door de wateropbrengst en een kleine eigen bijdragen. Twee groepen
van 25 vrouwen zijn gezamenlijk een coöperatie begonnen en verzorgen nu het naaiwerk voor
de omgeving. Zij kunnen tegen een kleine vergoeding gebruik maken van de machines in het
atelier op de andere dagen. Zo betalen zij weer mee aan de lessen voor de andere vrouwen.
In informatica school met zes leerlingen per lesdag is eveneens van start gegaan, en wordt ook
grotendeels gefinancierd door de wateropbrengst. De jongeren die hun certificaat informatica
hebben gehaald kunnen daarna op andere tijden/dagen tegen een kleine vergoeding gebruik
maken van de computers. Tegen betaling kan men van internet gebruik maken. Dabbé is
het enige dorp in de weide omgeving (150 km.) dat internet heeft. De overheidsinstanties
maken er dankbaar gebruik van. Rijden naar de hoofdstad is ruim 500 km. Ook vertalingen
(Frans/Arabisch) het schrijven van brieven, sturen van mails, maken van kopieën etc. brengt
geld in het laatje. Ook is er training gegeven aan overheidspersoneel, uiteraard tegen de
volle betaling. Dabbé is het eerste dorp waar 17 studenten dit jaar ingeschreven zijn bij de
universiteit in de hoofdstad. Veel informatie voor de studie aan het college werd gezocht en
gevonden op internet. Het stimuleert de jongeren enorm om te gaan studeren. Je ziet ook
duidelijk een positieve mentaliteit verandering onder de jongeren.
In Dabbé is samen met de andere waterprojecten in; Garalol, Niabina en Haimadatt, sinds de
komst van het schone water geen cholera meer uitgebroken. (dat gebeurde minstens 1 keer per
jaar.)
Het landbouwproject is uitgebreid tot zeven hectare. Een aantal families hebben besloten
samen te werken en kopen gezamenlijk is en verkopen de oogst gezamenlijk. De familie van

Demba is daarmee begonnen, men zag de resultaten en de groepen samenwerkende families
groeien gelijk met de opbrengst.
Door de positieve resultaten hadden we een grootsplan voor uitbreiding van het
landbouwproject. Er is in heel Mauritanië een grote vraag naar groenten omdat alles
geïmporteerd moet worden. De overheid beloofde elektriciteit en een asfaltweg wat het
vervoer naar de stad eenvoudiger maakt. Met een goede omheining een tractor, degelijk
gereedschap en goede projectleider, zouden veel families in een samenwerkingsverband grote
resultaten kunnen hebben. De tijd om dit te organiseren drong, en de financiële mogelijkheden
in Nederland vertraagt enorm door weinig vertrouwen in de resultaten en de slechtere
economische situatie. De Chinezen hebben daar gebruik van gemaakt en omdat de mensen
van Dabbé en omstreken niet kunnen aantonen dat zij het land voor eigen gebruik nodig
hebben, heeft de regering besloten het in bruikleen aan de Chinezen af te staan die een groot
landbouwproject gaan beginnen. In ruil voor het land kan een gezinslid per familie daar tegen
een minimum loon landarbeider worden. Hij heeft zo niet de mogelijkheid in de tijd van de
sorghum planten en oogsten vrij te nemen om voor zijn eigen voedsel (langs de oever van de
rivier) te zorgen. De verbouwde groenten worden geëxporteerd.
Jammer, jammer, maar wij zijn klein te klein en beschikken niet op tijd over middelen. En
zo raken vele Afrikanen hun land en hun toekomst kwijt. In de visserij is het net zo gegaan
en de toestand voor de vissers maar ook voor de gewone burgers wordt steeds schrijnender.
De vissers hebben door de verkochte wateren aan het westen geen mogelijkheid meer uit te
varen en voldoende vis binnen te brengen. De burgers kunnen de vis niet meer betalen, terwijl
dat naast de sorghum het hoofdvoedsel is voor de Mauritaniërs. De zeeën worden op deze
manier leeggevist, wat ook triest is voor de vis. Wij zien een vergelijking met de komende
landbouwontwikkeling. Groenten worden in grote hoeveelheden geëxporteerd en de lokale
bevolking leidt honger?

Maar zo somber wil ik niet afsluiten, hoewel
het een grote zorg is. Het voordeel is dat er een
asfaltweg komt en er elektriciteit is. Al zijn we
heel blij dat het gezondheidscentrum een eigen
zonne-energie voorziening heeft. En dus altijd kan
beschikken over stroom voor de bevallingen en om
de medicijnen koel te houden. Hierdoor worden
kinderen tot in de weide omgeving ingeënt.
De meeste lemen huizen zijn vervangen door
stenen familiehuizen. Er is een groep goed (grotendeels door Silent Work) opgeleide
bouwvakkers, timmermannen, schilders, tegelzetters, elektriciens, metselaars en stukadoors.
We zijn ons ervan bewust dat het een grote kostbare investering was, maar een die veel meer
heeft opgeleverd dan gepland was, en zo een groter percentage rente heeft opgebracht.
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