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Den internationale vandforsyningsdag, den 22. marts, blev således markeret på Nokoué-søen – jf. side 12. 

 
 

Fremskridt i Nokoué-projektet i Benin 
 

På denne og de følgende fire sider bringes en 

oversættelse af en specialudgave af bladet 
Emmaus Express, udgivet i juni 2014 og 

omhandlende bevægelsens store satsning: Vand- 

og sanitetsprojektet ved Nokoué-søen i Benin. 
 

Man kan med fordel læse introduktion til projektet 

på dette blogindlæg http://www.u-

landsnyt.dk/blog/51/vand-til-alle-sider  
 

Bladet er produceret af Emmaus Internationals 

kommunikationsafdeling, bestående af Marie-

Anne Dubosc, Marie Flourens og Clément Tendil. 

Billederne er taget af Emmaus International. 
 

Nummeret er oversat af Astrid Warncke Nørfelt 

og redigeret af Jørgen Olsen. 

 

Bladet kan læses på dette link på engelsk: 

http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publicatio

ns/06_eexpress/pdf/eex_26nok_en_bd.pdf  
 

og på fransk: 

http://emmaus-

international.org/images/stories/05_publicatio

ns/06_eexpress/pdf/eex_26nok_fr_bd.pdf 

 

og spansk: 
http://emmaus-
internatio-
nal.org/index.php?option=com_content&task=vi
ew&id=226&Itemid=61&lang=spanish 
 

(fortsættes side 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange af de mennesker, der er målgruppe for 

Emmaus Internationals projekt i og omkring 

Nokoué-søen, bor på pæle i selve søen. 
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Fremskridt i Nokoué-projektet i 

Benin 
 

(fortsat fra side 9) 

 

Leder   
- af Patrick Atohoun, leder af Emmaus Pahou, en 

af Benins fire medlemsorganisationer af Emmaus. 
 

Den 14. december 2013 indviede vi 

installationerne på lokaliteterne Sô-Tchanhoué, 

Sô-Zounko, Vekky, Dekanmey, Ganvié 1 og 

Ganvié 2 på og ved Nokoué-søen.  

Da drikkevand fra nu af rinder fra vandhanerne, 

overtager befolkningen ansvaret for projektet. 

Husholdningerne forbruger mere og mere vand og 

kræver, at dette har en høj kvalitet. De udspørger 

medlemmerne fra organisationen, når de oplever 

problemer. Den anden fase af projektet er viet til 

rensningen af vand, og herigennem skal 

bevidstgørelsen af søens beboere fortsætte. De 

skal indse, at rent vand er deres rettighed! 

 

Fremskridtene for projektet 

”Solidariske borgere for vand i 

Nokoué” 
 

Adgangen til rent vand er fra nu af en realitet for 

Nokoué-søens beboere, og arbejdet fortsætter i 

landsbyen Kinto, hvor kilden til vandet har været 

vanskeligere at finde.  

 

Beskæftigelsen med vandrensning udvikler sig i 

2014 med konstruktion af latriner og 

vandrensningsenheder. Det er planlagt, at disse vil 

blive benyttet fra slutningen af 2014. 

Samtidig fremmes god hygiejne lidt efter lidt 

igennem organisationer i lokalsamfundet, skolerne 

og igennem de mennesker, der er valgt af 

befolkningen til forskellige hverv.  

 

Bevidstgørelsen fortsætter igennem oprettelsen af 

klubber, der arbejder med sundhed, med 

radioudsendelser og med at gå fra dør til dør.     

De ansatte, befolkningen og de valgte personer 

bliver bakket op gennem hele programmet 

omkring forstærkelse af kapaciteter. Dette er en 

essentiel indsats for at sikre opfølgningen, den 

rette ledelse og programmets fremtid.  

 

 

 

 

 

 

Skitse af anlægget for rensning af spildevand. 

Fokus på vandrensningsanlæg 

 

Efter otte måneders arbejde bliver konstruktionen 

af vandrensningsanlægget færdiggjort i juni. 

Virksomheden, der er ansvarlig for arbejdet, har 

tilkaldt arbejdskraft fra lokalområdet, især i 

forbindelse med transport af materialer i kanoer.  

 

Vandrensningsprocessen er helt igennem 

økologisk og udgør en fornyelse for Afrika. 

Tankbåde samler affaldet fra de forskellige 

latriner og hælder det derefter ned i de 

vandrensningskar, der er beregnet til dette. 

Spildevandet bliver derefter behandlet af planter, 

vandhyacinter, der har en rensende effekt. Intet 

kemisk produkt er nødvendigt.  

 

På 21 dage bliver vandet renset: en del anvendes 

til at overrisle planter, den anden del hældes 

tilbage i søen. Det tørrede organiske materiale 

bliver solgt som gødning, mens planterne, der 

benyttes til vandrensning, bliver brugt til 

kvægfoder. 

 

Vandrensningsanlægget og latrinerne vil komme 

til at skabe mere end 100 ”grønne” arbejdspladser. 
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En af vandforsyningsinstallationerne. 

I 2014 prioriteres vandrensning 

85 enheder med latriner og deres 

rensningssystemer er under opførelse for at 

bidrage til forbedringen af hygiejne for søens 

befolkning. Derudover er en enhed, der skal 

behandle affaldet fra latrinerne, også i gang med 

at blive fremstillet.  

Vedligeholdelsen af disse infrastrukturer vil blive 

finansieret igennem bidrag, som beboerne betaler 

for hvert kar, de fylder med vand.  

Nøgletal 2013 

65.000 personer har fremover adgang til rent 

drikkevand.   

Den samlede omkostning for projektet 

Solidariske borgere for vand i Nokoué, 

omhandlende bedre adgang til vand på de 7 

lokaliteter (drikkefontæner, vandtårne, 

kanalanlæg, lokaler til teknik) er 1.690.000 euro, 

svarende til ca.12 602 000 kr.  

6 vandtårne og 76 drikkefontæner er blevet 

bygget. 

202 arbejdspladser er blevet skabt (8 

driftsbestyrere, 93 vandmestre og 101 

latrinarbejdere) for at sikre driften af 

infrastrukturerne.  

 

International arbejdslejr i Nokoué 

Fra den 17. til den 30. marts 2014 samlede den 

fjerde internationale arbejdslejr på Nokoué-søen i 

Benin omkring 30 deltagere fra Emmaus-grupper i 

Bangladesh, Benin, Spanien, Frankrig, Schweiz 

og Uruguay.  

En ægte bevidstgørelse 

”Fattigdommen og beboernes levevilkår har 

virkelig mærket mig for livet. At se dette projekt i 

og omkring Nokoué-søen har gjort mig mere 

bevidst om, at drikkevand er en kilde til liv. De 

udfører et godt stykke arbejde, dette kan ses på 

infrastrukturerne. Indbyggerne taler om projektet 

med stolthed, de har gjort projektet til deres eget.  

 

Der er dog stadig arbejde at udføre med henblik 

på uddannelse, bevidstgørelse og forvaltning af 

ressourcerne.  

 

Efter at have fået denne oplevelse spørger jeg mig 

selv, om vi bruger vand på en ansvarlig måde i 

vores hverdag, og om vi er bevidste omkring 

vigtigheden af dette.  

 

Emmaus skal fortsætte med at fremme og støtte 

projekter som dette rundt om i verden. ” 
 

- Mauricio (Aportes, Uruguay) 
 

Vores arbejde på søen 

”Sammen med nogle af søens indbyggere, der i 

særlig grad har været involveret i projektet, har vi 

plantet små buske for at danne en beskyttende 

hæk rundt om rensningsanlægget, der er under 

opførelse. På en halv dag blev 600 meter hæk 

plantet. Samarbejdet, hvorigennem vi delte vores 

viden og vores erfaringer, blev et rørende bevis 

på, hvad solidaritet er i vores bevægelse.” 
 

- René (Alençon, Frankrig) 

 

(fortsættes side 12) 
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Der plantes små buske for at danne en beskyttende hæk rundt om rensningsanlægget. 

Fremskridt i Nokoué-projektet i 

Benin 
 

(fortsat fra side 11) 
 

Sammen på den internationale 

vandforsyningsdag 

”Den 22 marts fejredes den internationale dag for 

vand, hvilket var en stor begivenhed. Alle iklædt 

den samme blå poloskjorte (se billedet side 9 – 

red.) nåede vi byen Calavis landgangsbro og 

sejlede videre i fem kanoer. Om bord var 

stemningen høj med både sang og trommen. 

Vores flydende optog sejlede langs talrige 

landsbyer og folk hyldede os, som vi sejlede 

forbi.” Drikkevand, det er livet”, kunne man læse 

på vores skilte og bannere. Da vi kom frem til Sô-

Avas rådhus, bekræftede en folkevalgt politikker 

igen, at han støtter dette projekt med krop og 

sjæl!” 

- Pierre (Annemasse, Frankrig) 

 

Auktionssalg for Nokoué-projektet 

En stor auktion til gavn for Nokoué-søen blev 

organiseret af Emmaus Pahou den 29. marts. 

Stole, borde, madrasser og møbler var blevet 

sendt dertil af Emmaus Catalonien, Perpignan, 

Frankrig, i en container - og det solgte godt. ”Det 

var meget interessant at diskutere med 

befolkningen for at forstå deres behov: cykler til 

børn, sko, skolematerialer, symaskiner, 

computere…” beretter Eric fra Perpignan.  

Udsagn fra arbejdslejren 

”Meget smuk menneskelig oplevelse, berigende 

og uforglemmelig. Denne arbejdslejr har gjort det 

muligt for mig at opdage omfanget af indsatsen 

for tilgængeligheden af vand og til bedre at kunne 

forstå de hårde levevilkår for søens beboere. 

Beninerne viser en livsglæde og en 

bemærkelsesværdig gæstfrihed. 



 

Projekt & Kultur nr. 120, august 2014                 side 13 
 

Jeg er meget lykkelig over at have delt denne 

oplevelse for livet med medlemmer af Emmaus- 

fællesskabet.” 

   

- Hélène (Emmaus International, Frankrig) 

 

”Alt har været positivt, oplevelsen har været 

fuldstændig, utrolig og unik! Jeg har opdaget en 

virkelighed så langt fra min sædvanlige hverdag, 

at jeg har lært at vurdere, hvad der er vigtigst: liv 

og mennesker …”                                                          
 

- Ione (San Sebastián, Spanien) 

 

”Jeg har oplevet nogle fantastiske ting med hele 

gruppen og alle Emmaus- venner, som vi har 

mødt. Og dette på trods af et slemt fald, der gjorde 

det hele vanskeligere for mig. ” 
 

- Georges (Lyon, Frankrig) 

 

”Denne arbejdslejr har været et eventyr med 

møder og glæde overalt. Det har været en 

fantastisk bevidstgørelse. I 20 år har jeg kendt det 

afrikanske kontinent; men jeg havde aldrig før set 

det fra denne vinkel. Det var et stort chok! Jeg har 

lige opdaget et helt nyt aspekt af verdensdelen. 

Jeg vender tilbage hertil, når der er brug for det.”  
 

- Stéphane (Les Essarts, Frankrig) 

 

”Arbejdslejren i Nokoué har givet os mulighed for 

at møde Emmaus-medlemmer fra overalt i verden. 

Vi har gjort vores bedste for at gøre opholdet 

behageligt. Tak til Emmaus International for at 

give os chancen for at fortsætte dette eventyr.”  
 

- Medlemmerne af Emmaus Pahou (Pahou, 

Benin) 

 

Nyt medlem af bestyrelsen for 

beboerforeningen 

I december 2013 blev Joseph Oké Zannou 

generalsekretær for AUAEAN, foreningen for 

Nokoué-søens beboere, som forvalter Emmaus-

projekterne i det daglige. 

 

”I min egenskab af kommunalt ansat med ansvar 

for udvikling af grundskolerne ønsker jeg at 

engagere mig i denne forening, som deltager i 

udviklingen af vores kommuner.  

 

Bestyrelsesmedlemmernes rolle er at sørge for 

ordentlig forvaltning af infrastrukturerne, at følge 

med i det daglige arbejde og kontrollere kvaliteten 

af vandet. Beboerne skal være dybt involveret i 

programmerne for at forstå det hele og sikre 

vedligeholdelse og varighed.” 

 

Emmaus-grupperne i Benin 

AFA: Gruppen driver et bageri. Den har givet 

mikrolån til de kvinder, der er indehavere af en 

plads på hovedstaden Cotonous markeder – 

gruppen kæmper mod handel med børn igennem 

bevidstgørelse og erhvervsuddannelser i 

landsbyen Zé. 

METOKAN: Også METOKAN driver et bageri 

og uddeler mikrolån til grupper af kvinder – den 

støtter et center for modtagelse af forældreløse 

børn – den har åbnet en landbrugsskole rettet mod 

udsatte unge. 

PAHOU: Modtagelse af omkring femten unge fra 

gaden, som er blevet uddannet i gartneri og 

kvægavl. Gruppen driver agerbrugsaktiviteter og 

et loppemarked. Mikrolån er givet til grupper af 

kvinder. Emmaus Pahou arbejder desuden med 

opfølgning af Nokoué- programmet. 

TOHOUE: 30 mænd og kvinder bor i Emmaus-

samfundet. Affald indsamles og sorteres. Gruppen 

arbejder desuden med kvægavl og gartneri samt 

produktion af palmeolie.  

 

 


