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Beboersolidaritet - Projekt Vand fra Nokoué 
 

Leder 
 

- af Viviane Azankpossio, valgt til Beboerforeningens bestyrelse 

 

Siden jeg blev valgt for et år siden, har vores vigtigste opgave været at informere beboerne og 

tilskynde husholdningerne til at betale bidrag samt opfordre til god hygiejne og rensning af 

spildevand. 

Kvinderne, som i dag udgør 4 ud af 9 valgte i foreningens bestyrelse, spiller i dag en afgørende rolle 

i disse aktiviteter! 

 

I årets løb har jeg indset, at Nokoué-projektet ikke handler om at ”sælge vand”, men om at 

samarbejde, gennemtænke de problemer vi møder, anspore til ændret adfærd og undertiden tage 

vanskelige beslutninger for at sikre foreningen en positiv udvikling. 

 

Da vandet kom til Kinto 
 

I september 2014 kom der endelig drikkevand til landsbyen Kinto! Mens vandforsyningsnettet 

andre steder blev indviet i december 2013, så har arbejdet taget længere tid i Kinto. Undersøgelser 

havde vist, at der kun fandtes saltvand på stedet, hvilket gjorde det umuligt at gennemføre projektet. 

Men beboerne i landsbyen, og især kvinderne, som måtte hente vand flere kilometer væk, 

insisterede på at få undersøgt et nyt område, da de var sikre på, at man der ville finde ferskvand. I 

kraft af samarbejdet mellem Emmaus International, beboerne ved søen og myndighederne blev der 

foretaget en ny undersøgelse. Man fandt nu et lag af ferskvand, og arbejdet blev sat i gang. 

Anlægget bliver indviet i marts 2015! 

 

Portræt af … Familien Kpatinvo, der bruger vand fra søen (landsbyen 

Dékanmey) 
 

”I vores familie bruger vi vand fra den store fælleshane til madlavning, tøjvask og opvask. Der er 

nogle, som ikke kan lide smagen, men jeg har valgt dette vand til min familie. Vi har ikke længere 

hyppige diarréer, og derfor bruger vi færre penge til medicin. Hanen står tæt ved vores hus, så vi er 

fri for at gå langt efter vand. Nu venter vi på, at toiletterne snart bliver leveret, så vi kan komme i 

gang med at bruge dem.” 

 

 

 

 

http://gtu.dk/nokouenov2014eex_28nok_fr_bd.pdf


 

Projekt tankbåde i 2015 – sådan gør vi 
 

Det var en løsning med tankbåde, der blev besluttet til at tømme spildevandsbeholderne og 

transportere slammet til Nokoué-søens rensningsanlæg*. Eksperter fra Frankrig, Benin og Senegal 

samt beboere ved søen har sammen udtænkt denne løsning for at imødekomme de specielle 

udfordringer ved Nokoué-søen. Jean-Paul Gazeau, der er ingeniør ved projektet, forklarer: ”Selv om 

tanken er integreret i skroget, så stikker båden ikke særlig dybt og kan derfor lægge til ved alle 

anlæggene. Dens udformning gør den økonomisk at sejle mht. brændstof, og den laver kun lidt 

bevægelse i vandet og generer derfor ikke fiskerne. Den bliver i øvrigt fremstillet af stål for at 

forlænge holdbarheden, hvilket også gør den let at reparere på stedet.” Den første af de to tankbåde 

vil sejle fra foråret 2015. 

 Se Emmaus Express særnummer (juli 2014) på dansk http://gtu.dk/PK120-9-10-11-12-

13.pdf eller læs hele Projekt & Kultur nr. 120 http://gtu.dk/projekt_og_kultur_nr_120.pdf  

 

Fokus på … 

Prisen på et kar vand 
 

Ved Nokoué-søen betaler beboerne 20 francs CFA (0,03 euro = 0,23 DKK) for et kar med 35 liter 

vand tappet ved en af projektets store fælleshaner. Dette beløb er ikke prisen for vandet, men prisen 

for distribution og rensning af det. 20 francs CFA udgør ca. 2 % af den daglige indtægt for en 

familie, der bor ved søen. Beboerne, som har organiseret sig i en forening, har selv fastsat prisen pr. 

kar. 

 

Pengene dækker først og fremmest udgifter til drift og vedligeholdelse af infrastruktur (ansatte, 

afgifter, regelmæssige vandanalyser). Desuden garanterer de gratis adgang til toiletterne for alle 

beboere ved søen. 

 

Endelig sikrer pengene vedvarende infrastruktur (renoveringer, reparationer, eventuelle udvidelser 

af nettet). Prisen gør det muligt at afbalancere projektets regnskaber i forhold til det aktuelle 

forbrug. Hvis forbruget stiger inden det næste beboermøde, kan man stemme om at sænke prisen pr. 

beholder. 

 

Nøgletal 
 

85 sanitetshuse er under opbygning. 

2 tankbåde bliver klar til drift i 2015. 

100 % af beboerne, 70.000 personer, har nu adgang til drikkevand. 
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