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Herstel en in stand houden van de functionaliteit van 

watervoorzieningen in Tigray 

probleem/context 

De regio Tigray heeft het op een na hoogste per-
centage van non-functionele watervoorzieningen in 

Ethiopië: 32,9%. De hand gegraven putten en 
ondiepe putten vormen 70% van de typen water-

voorzieningen in de regio. De oorzaken van de 
non-functionaliteit zijn deels technisch (44%), 
maar deels ook te wijten aan een onvoldoende 

financiële bijdrage door gebruikers, een gebrek 
aan goed beheer, gebrek aan kennis/vertrouwen 

van WASHCOs in het onderhouden van systemen, 
gebrek aan ondersteuning door overheden, 

inconsistente capaciteit ontwikkeling (27%) en 
milieu (17%). (SNV's non-functionality assessment 
in Tigray, report, 2014). (zie bijlage voor 

gedetailleerd overzicht) 
 

 
foto: een non-functionele 
watervoorzieningen in Tigray 
(foto: SNV Ethiopia) 
 
 

De uitvoerende organisatie: SNV Ethiopia 

SNV is een internationale ontwikkelingsorganisatie die actief is in 35 landen in 

Afrika, Azië, Latijns-Amerika en de Balkan. SNV is gevestigd in Den Haag en 

heeft (oa) in Ethiopië een lokaal kantoor. SNV focust op landbouw, water en 

duurzame energie.  

Het Tigray Regional Water Bureau is de belangrijkste overheidspartner in dit 

project. Woord & Daad en de Huisman Foundation zijn de financiers van dit 

project. 

 

Project Doel  

Doel (impact):  

Bijdragen aan de verbetering van de 
gezondheid van de rurale huishoudens in de 

Enderta, Hintalo-Wejerat, Saharti Samre en 
Dogaa Temben woredas, door het 
verbeteren van de duurzame toegang tot 

schoon en veilig water 
 

foto: non-functionele handpomp in hintalo 
wajirta (foto: SNV Ethiopia)  
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Resultaat: 

Creëren van de randvoorwaarden voor functionele, goed onderhouden en 

duurzame watersystemen in de Enderta, Hintalo-Wejerat, Saharti Samre en 

Dogaa Temben woredas, die kunnen worden opgeschaald. 

 

figuur: kaart van de projectgebieden (omcirkeld) in Tigray 

 

Project Output 

1. Vier private, lokale dienstverleners zijn medio 2015 opgezet. Ze hebben 

eind 2016 een duurzame bedrijfsvoering in het onderhouden en repareren 

van de watersystemen van de gemeenschappen. Dit gebeurt op een 

gezonde commerciële en technische basis.  

2. Tegen het einde van 2015 hebben 480 WASHCOs voldoende capaciteit 

verworven om hun watervoorzieningen te gebruiken, deze volledig 

functionerend te houden, de beheer en onderhoudskosten te dekken uit 

vergoedingen van watergebruikers en het opbouwen van voldoende 

financiële reserves om onverwachte reparaties te kunnen laten uitvoeren.  

3. In het begin van 2016 zijn de Water Resources kantoren van Enderta, 

Hintalo-Wejerat, Saharti Samre en Dogaa Temben woredas begonnen om 
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kwaliteitscontroles uit te voeren van onderhoudsdiensten en de 

monitoring/onderzoek van de waterkwaliteit.   

4. Tegen het einde van 2016 heeft het Tigray Water Resources Bureau  

operationele beleid geformuleerd, goedgekeurd en geïmplementeerd om 

de functionaliteit van watersystemen de rurale gemeenschappen effectief 

en duurzaam te vergroten.  Daar hoort ook bij dat er zo dicht mogelijk bij 

de lokale gemeenschappen een voldoende voorraad van de benodigde 

onderdelen beschikbaar is. 

5. Tegen het einde van 2016 is het model voor effectief en duurzaam gebruik 

en onderhoud van watervoorzieningen gebaseerd op de interactie tussen 

private dienstverleners, gemeenschappen en overheden gevalideerd en 

zijn plannen geformuleerd en gestart om ze toe te passen op grotere 

schaal. 

 

Project gegevens: 

 Project duur: 2 jaar (1 january 2015 – 31 December 2016)  

 Project budget:  € 349.364  

 Uitvoerder:   SNV  

 Overheidspartner: Tigray Water Resource Bureau  

 Project Locatie:  Zuidoostelijke zone van Tigray: Enderta, Hintalo– 

Wejerat, Saharti Samre en  Dogaa Temben woredas  

 Sponsors:  Woord en Daad 

Huisman Foundation (€ 35.000)  

 Begunstigden:  72.000 personen 
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Bijlage: achtergronden bij de non-functionaliteit van 

watervoorzieningen in vier woredas in Tigray 

De regio Tigray heeft het op een na hoogste percentage van non-functionele 

watervoorzieningen in Ethiopië: 32,9%. De hand gegraven putten en ondiepe 

putten vormen 70% van de typen watervoorzieningen in de regio. De oorzaken 

van de non-functionaliteit zijn deels technisch (44%), maar deels ook te wijten 

aan een onvoldoende financiële bijdrage door gebruikers, een gebrek aan goed 

beheer, gebrek aan kennis/vertrouwen van WASHCOs in het onderhouden van 

systemen, gebrek aan ondersteuning door overheden, inconsistente capaciteit 

ontwikkeling (27%) en milieu (17%). (SNV's non-functionality assessment in 

Tigray, report, 2014).  

 

Technische oorzaken (44% van de non-functionaliteit):  

 Fysieke storingen van de handpompen als gevolg 
van een gebrek aan preventief onderhoud en niet-

beschikbaarheid van reserveonderdelen.  
 Inadequaat ontwerp en bouw van de 

watervoorzieningen. 
 De Woreda Water Resources Offices (WWROs) 

hebben onvoldoende technici, budget en logistieke 

capaciteit om het groot onderhoud uit te voeren. 
 

 
foto: SNV Ethiopia 

 

Ontoereikend beheer van de watervoorziening en tekort schieten in het innen 

van de kosten voor beheer en onderhoud (27% van de non-functionaliteit):  

 Lokale WASHCOs missen de kennis, vertrouwen, betrokkenheid en de 

gemeenschapsbijdragen om  klein en preventief onderhoud van de 

watervoorzieningen uit te voeren.  

 Niet alle watergebruikers zijn bereid of in staat zijn om voor hun 

watergebruik te betalen.  

 Het financieel beheer door de WASHCOs schiet te kort en/of de 

opbrengsten zijn te laag om reserve onderdelen te kopen of 

onderhoudsdiensten te betalen. 

 

Uitputting van opbrengst/opdrogen van putten (17% van de non-functionaliteit):  

 Speelt vooral in de hand gegraven putten, als gevolg van 

klimaatveranderingen en overmatige onttrekking. 


