TOEGANG TOT WATER
EEN VOORTDURENDE UITDAGING VOOR ONZE WERELDDORPEN
DRINKWATER EN SANITAIRE VOORZIENINGEN WORDEN ERKEND ALS EEN
GRONDRECHT, AANGEZIEN ZIJ ESSENTIEEL ZIJN VOOR HET LEVEN, DE GEZONDHEID
EN DE WAARDIGHEID VAN ALLE MENSEN

Water is de essentie van het leven. Veilig drinkwater
en sanitaire voorzieningen worden erkend als een
fundamenteel recht, aangezien zij essentieel zijn voor het
leven, de gezondheid en de waardigheid van alle mensen.
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Kwetsbare en kansarme groepen hebben onevenredig
veel te lijden onder een ontoereikende toegang tot veilig
drinkwater en sanitaire voorzieningen.
Guatemala heeft te kampen met een hoge waterstress,
hetgeen betekent dat zelfs wanneer openbare
wateraansluitingen beschikbaar zijn, het land gedurende
bepaalde perioden van het jaar met ernstige watertekorten
te kampen heeft.
In ons Meisjesdorp groeide 30% van onze leerlingen op
in gebieden zonder openbare wateraansluitingen noch
rioleringssystemen.
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In 2015 hadden drie op de tien mensen (2,1 miljard
mensen, of 29% van de wereldbevolking) geen toegang
tot een veilig beheerde drinkwatervoorziening, terwijl
844 miljoen mensen zelfs geen toegang hadden tot
een basisdrinkwatervoorziening.
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WATER IS VAN LEVENSBELANG
GEBREK AAN WATER HEEFT INVLOED OP ALLE ASPECTEN VAN HET LEVEN.
Meer dan 10% van de wereldbevolking leeft onder de internationale
extreme-armoedegrens: dit betekent dat 767 miljoen mensen
moeten rondkomen van 1,90 dollar per dag. En maar liefst 2,1 miljard
mensen, ongeveer 30% van de wereldbevolking, heeft minder dan
3,10 dollar per dag te besteden.
Van de mensen die in extreme armoede leven zijn er 44 % kinderen.
De wereldwijde armoedecijfers zijn dan ook het hoogst onder
kinderen.
In onze Werelddorpen krijgen kinderen onderwijs en kunnen zij
hun talenten op dezelfde manier ontwikkelen als kinderen uit meer
bevoorrechte klassen.
Gelijke kansen zijn de sleutel om kinderen uit extreme armoede een
kans te bieden hun leven te veranderen.
Om deze kinderen een uitweg uit de armoede te bieden, is een
holistische aanpak nodig waarbij het kind centraal staat.
Het is van essentieel belang een leefomgeving te voorzien waarin
elk van deze kinderen zich ten volle kan ontwikkelen.
De toegang tot veilig en schoon drinkwater in onze Werelddorpen
is een eerste levensbehoefte en essentieel voor de ontwikkeling.
Het academische, professionele en sociale succes van elk van
onze leerlingen hangt ervan af. Zonder water geen leven.

De meeste van onze Werelddorpen zijn niet aangesloten op de
openbare watervoorziening omdat zij buiten de grote steden
liggen. Als we toegang hebben tot ondergronds water, bouwen
we een waterput om de toegang tot water voor elk van onze
leerlingen te kunnen waarborgen.
In de hoofdstad van Guatemala is wel een openbare waterleiding
aangelegd. Het land heeft echter door de klimaatverandering te
kampen met een groot watertekort tijdens het droge seizoen.
Soms ook tijdens het regenseizoen.
Tijdens het droge seizoen wordt iedere week drie ton water in
ons Meisjesdorp geleverd. Dit jaar zijn de watertekorten groter
dan anders en moest er al in januari water van buiten worden
aangevoerd. In andere jaren was dit pas in maart.
We kunnen niet het risico lopen dat we onze 870 leerlingen
moeten vertellen dat er geen water meer is.
Om academisch, sociaal en professioneel succes te hebben,
moeten onze kinderen alle gevolgen van de armoede definitief
achter zich kunnen laten. Al onze leerlingen zijn uiterst zuinig met
water en verspillen geen druppel. Maar we moeten dringend
onze toegang tot water veiligstellen voor elk van onze jonge
leerlingen in het Meisjesdorp.

GEEF AAN ELK VAN ONZE LEERLINGEN IN GUATEMALA:
- De zekerheid om voldoende zuiver drinkwater te hebben
- De zekerheid om over water te beschikken om te koken
- De zekerheid om zich elke dag te kunnen wassen
- De zekerheid om hun kleren te kunnen wassen
Het risico dat de waterbevoorrading niet tijdig in het
Werelddorp aankomt is met de dag groter.
De gevolgen zouden dramatisch zijn voor de kinderen. Het
is dringend om een waterput in het Werelddorp te kunnen
graven.
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U HELPT HEN AAN ZUIVER DRINKWATER.
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