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- oversat fra fransk af Mette Lindbæk Abrahams - fra 
http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-
secondaire/publications/emmaus-express/PDF/EEX_31_NOK_FR_BD.pdf  
 
engelsk version: http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-
secondaire/publications/emmaus-express/PDF/EEX_31_NOK_EN_BD.pdf 
 
spansk version: http://www.emmaus-international.org/images/site/menu-
secondaire/publications/emmaus-express/PDF/EEX_31_NOK_ES_BD.pdf 
 
Klik på et af disse links for at få farvebilleder med! På alle tre oplyses desuden om - i nederste 
højre hjørne på side 2, hvem der har redigeret publikationen, og hvem Nokoué-projektet er 
organiseret af og støttet fra.   
 

Solidarisk borgerprojekt for vandet i Nokoué 
 
Lederspalte:  

- af Nestor Alexis Nouhouayi, programansvarlig, EU-Delegationen i Benin: 
 
Projektets innovative karakter kommer sig af, at det foregår i søomgivelser. Der er blevet 
forsøgt med andre projekter for drikkevandforsyning i området, men uden succes på grund af 
mangel på vedligeholdelse og ordentligt udstyr. Der er taget forbehold for disse aspekter i 
dette projekt, som oven i købet planlægger at følge op på modtagerne for at sikre sig, at de 
tilpasser sig infrastrukturen. Et andet fornyende programpunkt er forslaget om, at slammet 
fra tømningen af projektets toiletter skal anvendes til agerbrug. 
 
Hvor langt er man i Nokoué? 
 
Efter indvielsen af den sidste vandinstallation i Kinto i marts 2015 er der fra nu af adgang til 
vand og toiletter i alle programmets lokaliteter. Det er kun vandtankbådene, som kommer for 
at afhente spildevandet, hvis ankomst er blevet en smule udskudt som følge af en ændring i 
bevillingerne. Programmets afslutning, som oprindeligt var blevet sat til november 2015, er 
derfor blevet udskudt til maj 2016. Førsteprioriteringen bliver fra nu af oplæring i hygiejne 
for at forbedre befolkningens adfærd, eftersom de indtil nu har anvendt vandet i Nokoué-søen 
til at klare alle fornødenheder. Derfor er en lokal beniner for nylig blevet ansat til at sikre en 
bedre koordinering af alle medvirkende og af alle aspekter i programmet. Projektkoordinator 
Patrick Atohoun vil opholde sig i Frankrig i løbet af november for at kunne tage rundt og 
besøge Emmaus-medlemsorganisationerne og oplyse nærmere om projektets fremskridt. 
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Portræt af… Norbert Sezonlin, driftsrepræsentant for infrastrukturen i kommunerne 
So-Zounko og Vekky: 
 
”Jeg har været driftsrepræsentant for søen siden september 2013. Før var jeg folkeskolelærer 
i Cotonou. Denne post giver mig mulighed for at arbejde tættere på mit hjem, da jeg oprindelig 
er fra So-Ava.  
 
Min opgave er at tage rundt hver dag til de forskellige installationer og husstande for at 
indkræve betalinger for vandforbruget. Jeg står også for vedligeholdelsen af vandtårnet og 
pumpningen ved behandlingsanlægget. Jeg er stolt af at tage aktiv del i dette projekt, der er til 
fordel for hele befolkningen.” 
 
Vandprisen er faldet! 
 
Ved sidste generalforsamling i midten af marts stemte beboerne ved søen Nokoué for at lade 
prisen for en baljefuld vand falde fra 20 CFA franc for 35 liter til 15 CFA1 franc for 37 liter. 
Beløbet dækker også driftsgebyr og infrastrukturvedligeholdelse, og det muliggør gratis 
adgang til toiletterne. Takket være dette prisfald er gennemsnittet for vandforbruget steget 
med 37 %. Denne beslutning har gjort det muligt for forbrugerne at bruge mere vand, og for 
nye husstande at få adgang til det, samtidig med at budgetbalancen bliver vedligeholdt. 
 
Fokus på… oplæring i hygiejne 
 
Hygiejneoplæringen udgør en af de seneste aktiviteter i Nokoué-programmet og er en indsats, 
der er afgørende for programmets succes. ”Det hjælper ikke at forbedre infrastrukturen, hvis 
adfærden ikke ændres, for så bliver målet ikke nået,” forklarer Clémence Sessou, der er 
sociolog og står for hygiejneoplæringen i projektet. 
 
Siden 2014 er en bevidstgørelseskampagne blevet udbredt i forskellige landsbyer i og ved 
Nokoué-søen. På de offentlige skoler er lærerne blevet udlært i god sundhedslære og i at 
bevidstgøre eleverne. En gruppe kvindelige frivillige organiserer bevidstgørelsen af de øvrige 
beboere. Ved hjælp af offentlige møder, debatindlæg i organiserede grupper (kvinder, unge, 
kirker…), hjemlige besøg eller affaldsrydningskampagner, forsøger de at udvikle 
befolkningens adfærd inden for adskillige på forhånd planlagte tematikker*.  
Bevidstgørelsen tager udgangspunkt i et animationssamlesæt og en video. Egnens 
indflydelsesrige personer (borgmester, lærere, sundhedsrepræsentanter, foreningsansvarlige, 
religionsansvarlige…) spiller ligeledes en væsentlig rolle for at kunne overbevise befolkningen 
om at udvikle dens skikke. 
 
*Eksempler på tematikker: generel sundhed, opbevaring og forbrug af vand, udbredelse af vask 
af hænder, brug og vedligeholdelse af sanitære elementer. 
 
32.000 personer er bevidstgjort om hygiejnens 6 tematikker. 
167 personer arbejder inden for programmets infrastruktur. 
Der er 8 måneder tilbage før programmets afslutning i maj 2016. 

                                                        
1 20 cfa-francs er ca. 0,23 danske kroner. 15 cfa-francs er ca. 0,175 danske kroner. 


