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Geachte Minister Schreinemacher,
Vandaag is het Wereld Water Dag. In deze onstuimige tijd staat het belang van schoon
drinkwater en sanitatie centraler dan ooit. In Oekraïne zijn miljoenen mensen op de vlucht of
zitten vast in hun land, zonder schoon drinkwater of werkende toiletten. Er wordt gevreesd
voor ziektes zoals cholera. Ook de COVID pandemie heeft ons maar al te duidelijk laten zien
dat handen wassen met zeep en water niet een luxe maar een noodzaak is voor iedereen.
Echter, 3 op de 10 mensen wereldwijd kunnen hun handen niet wassen met water en zeep. Het
laatste IPCC rapport waarschuwt ons nogmaals dat de gevolgen van klimaatverandering een
negatieve impact zullen hebben op ons toegang tot voldoende schoon water. Dat maakt wereld
water dag dit jaar extra belangrijk! De klimaat verandering zal voornamelijk impact hebben
op de armste bevolkingsgroepen en daarbinnen op meisjes en vrouwen, die in veel landen nog
verantwoordelijk worden geacht voor de WASH taken en zelf ook specifieke hygiëne behoeftes
hebben omtrent hun menstruatie.
Daarom overhandigen wij u als Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, op Wereld Water Dag, “a message in a bottle”. Onze boodschap is “Investeren in WASH
is cruciaal voor een duurzame, eerlijke en gezonde sociaal-economische ontwikkeling.”
Nederland is een waterland en een voorvechter voor het behalen van de doelen in SDG5, SDG
6 en SDG 13 rondom gender gelijkheid, WASH en klimaat adaptatie. Wij hopen dat u deze rol
van Nederland op de kaart blijft zetten. Het is van cruciaal belang, dat juist in deze tijd we
extra inzetten op toegang tot water, sanitatie en hygiëne voor iedereen, met name de meest
kwetsbaren.
Wie zijn wij? Wij zijn het WASH SDG consortium. Een samenwerking van 11 Nederlandse
organisaties1 die hun krachten hebben gebundeld om toegang tot schoon drinkwater en
sanitaire voorzieningen voor de meest kwetsbare groepen in 7 landen in Afrika en Azië te
verbeteren. Met succes. Ondanks de COVID pandemie zijn we op schema wat betreft onze
doelstelling om 450.000 mensen te bereiken met verbeterde drinkwatervoorzieningen, 2
miljoen mensen met verbeterde sanitatie voorzieningen en 1.6 miljoen mensen met toegang
tot hygiëne voorzieningen. De positie van meisjes, vrouwen en van mensen met een beperking
is verbeterd, zowel in de toegang tot voorzieningen als in de besluitvorming daarover, doordat
ons programma actief bijdraagt aan het verbeteren van gender en sociale gelijkheid. Ten tijde
van de mid-term review van het programme was het volgende bereikt:
•
•
•

Toegang tot (verbeterde) drinkwater voorzieningen voor 194,970 mensen
Toegang tot (verbeterde) sanitatie voorzieningen voor 863,230 mensen
Toegang tot basis hygiëne voor 2.672.110 mensen

1 - Te weten: de negen Nederlandse partners van de WASH Alliance International (Simavi (lead), Amref, Akvo, RAIN, WASTE, IRC,
Wetlands, Practica en Hivos/RUAF), SNV en Plan International.
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Er is nog zoveel te doen. Vandaag de dag hebben nog steeds 1 op 4 mensen geen toegang tot
schoon drinkwater en de helft van de wereld bevolking geen toegang tot een veilig toilet. Dit
is een probleem voor de publieke gezondheid, en ook voor het klimaat. Wereldwijd komt meer
dan 60% van het afvalwater ongezuiverd terecht in het mileu. Er is ook een sterk economisch
pleidooi voor het investeren in water en sanitatie want elke dollar die geïnvesteerd wordt in
water en sanitatie levert bijna 7 dollar op. Een enorm rendement.
Met deze boodschap in de fles willen wij u, in deze uitdagende tijden, vragen het belang
van WASH en klimaat adaptatie te blijven agenderen. Graag gaan wij op korte termijn
met u in gesprek over het toekomstige Nederlandse buitenlandbeleid en de bijdrage die
maatschappelijke organisaties in het behalen van de water, sanitatie en klimaatadaptatie
doelen.
Hartelijke groeten, de steering committee van het WASH SDG Consortium,
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