Het Rotary waterproject Bandung Barat
Schoon water en sanitatie voor meer dan 100.000
mensen, woonachtig ten westen van Bandung op Java
(Indonesië)
Situatie op 1 maart 2018

Het water en sanitatie project Bandung
Barat (Barat = west) is een initiatief
van de Rotary Interland commissie
Nederland-Indonesië, die o.a. tot taak
heeft het faciliteren van contacten
tussen Indonesische en Nederlandse
Rotary clubs om gezamenlijk projecten
te ontwikkelen voor de samenleving.
Lokaal wordt samengewerkt met de RC
Bandung Pakuan en RC Bandung
Braga Metropolitan.

Bandung Barat

Het belang van schoon water en sanitaire
voorzieningen is evident. Geen verantwoorde
hygiënische was-en toiletgelegenheden hebben tot
gevolg dat mensen zich permanent blootstellen aan
vervuild oppervlaktewater. Dit leidt vaak tot dodelijke
ziektes als tyfus, cholera en vele andere. In landen als
Indonesië zijn deze dodelijke ziektes daardoor aan de
orde van de dag. Toegang tot veilig drinkwater en WC’s
draagt er toe bij dat kinderen vaker naar school gaan,
gezinnen minder geld hoeven te besteden aan
medicijnen, vrouwen minder tijd kwijt raken aan het
verzorgen van zieke familieleden en geen kilometers
per dag hoeven te lopen voor schoon water.
In februari 2011, tijdens de Indonesië dag op Bronbeek,
heeft de interland commissie Nederland-Indonesië het
water en sanitatie project Bandung Barat
gepresenteerd en de Rotary clubs in Nederland
opgeroepen de krachten te bundelen om dit project te
steunen en samen te realiseren.
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Desa yang Sudah Ada Proyek:
1. Desa Nyenang, Kecamatan Cipeundeuy
2. Desa Cipeundeuy, Kecamatan Cipeundeuy
3. Desa Ganjarsari, Kecamatan Cikalong Wetan
4. Desa Cicangkang Girang, Kecamatan Sindangkerta
5. Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin
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1. DESA NYENANG - KECAMATAN CIPEUNDEUY

Desa-desa yang Direncanakan:
2. DESA CIPEUNDEUY - KECAMATAN CIPEUNDEUY
6. Desa Cibenda,
Kecamatan Cipongkor
3. DESA GANJARSARI - KECAMATAN CIKALONG WETAN
7. Desa Cinta
Asih,
KecamatanGIRANG
Cipongkor
4. DESA
CICANGKANG
- KECAMATAN SINDANGKERTA
5. DESA MUKAPAYUNG
- KECAMATAN CILILIN
8. Desa Jatimekar,
Kecamatan Cipeundeuy
9. Desa Jati, Kecamatan Saguling
DESA
DESA
YANG DIRENCANAKAN
10. Desa Buni
Jaya,
Kecamatan
Gunung Halu
11. Desa Sindang
Jaya, Kecamatan
Gunung
Halu
6. DESA CIBENDA
- KECAMATAN
CIPONGKOR
Kecamatan
Cikalong Wetan
12. Desa Tenjolaut,
7. DESA CINTA
ASIH - KECAMATAN
CIPONGKOR
8. DESA Kecamatan
JATIMEKAR -Cikalong
KECAMATAN
CIPEUNDEUY
13. Desa Cipada,
Wetan
9. DESA JATI - KECAMATAN SAGULING

KABUPATEN BANDUNG

10. DESA BUNI JAYA - KECAMATAN GUNUNG HALU
11. DESA SINDANG JAYA - KECAMATAN GUNUNG HALU

Het gevolg is dat de voorziening van schoon water
onvoldoende is , hetgeen tot gevolg heeft dat de sanitaire
voorzieningen ver beneden peil zijn.

Regio Bandung Barat

De regio Bandung Barat is de 26e zelfstandige regio op
West Java en omvat 15 districten. Het is gelegen ten
westen van Bandung. De infrastructuur van het landelijk
watersysteem in dit gebied is van onvoldoende kwaliteit
of ontbreekt geheel.

Na overleg met de Indonesische autoriteiten is
besloten Bandung Barat als Rotary schoon water en
sanitatie gebied aan te wijzen.
Daar dit gebied te groot is om ineens aan te pakken,
is besloten dit project in 13 deelprojecten op te delen.
Tussen 2011 en 2017 zijn 5 deelprojecten gerealiseerd.
Daarmee is voor ruim 40.000 inwoners een
basisvoorziening gerealiseerd.


Resteren nog de deelprojecten 6 t/m 13. Het zesde
deelproject (Desa Jatimekar) is voorbereid. Door de
organisatie wijzigingen zowel in Nederland, als
Indonesie is de uitvoering vertraagd. De
Waterleidingmaatschappij Drenthe trekt zich terug uit
Indonesie. Er wordt nu intensief gewerkt aan een
nieuwe begeleidingsstructuur. Hiermee is tijd gemoeid,
maar de verwachting is dat dat in het najaar 2018 is
gerealiseerd.





Alle deelprojecten maken gebruik van het feit dat
Bandung Barat is gelegen in het voorgebergte. Het
schone water wordt verkregen van bronnen, die hoger
zijn gelegen dan de desa’s. Men maakt dus in het
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algemeen gebruik van het verval en weinig pompen.
Via een systeem van leidingen en verzamelpunten
vindt de distributie plaats over het te bevoorraden
gebied en eindigt in voorraadtanks die tappunten en/
of MCK’s van schoon water voorzien.

Visvijver met toilet

MCK Unit, M=mandi / baden: C=cuci / de was: K=Kakus / WC

!

Waterput met toilet
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Bestaande voorzieningen scholen

De nieuwe organisatie

Huidige watervoorziening (voordat het project startte) en een
klaslokaal.

Dit Rotary project heeft tot doel alle inwoners van
schoonwater en sanitatie te voorzien. Er zijn derhalve
primaire begunstigden, die voor het eerst deze
voorzieningen krijgen en secundaire begunstigden die
profiteren van vernieuwde voorzieningen.
Daar Bandung Barat een groot meer jaren project
betreft, is in Nederland de Stichting Rotary
Waterprojecten opgericht. Deze stichting heeft tot
doel fondswerving en beheer van gelden ten behoeve
van Internationale Rotary waterprojecten. De stichting
heeft ANBI-status.

Na de beslissing van de Waterleiding Mij. Drenthe
(WMD) zich terug te trekken uit Indonesië is er geen
opdrachtgever en controleur meer voor de uitvoering
van Jatimekar en volgende deelprojecten.
Van april 2017 tot eind januari 2018 is getracht SIMAVI
hiervoor te contracteren. In eerste instantie was deze
poging hoopvol omdat in augustus een goed
Assesment werd geproduceerd waarin werd
gerapporteerd over zowel de toestand in de reeds
gereed gekomen deelprojecten, als in de nog uit te
voeren acht deelprojecten. Duidelijk werd per
deelproject zowel de materiele toestand, als de
noodzaak om onderricht te geven in hygiëne,
onderhoud en financieel beheer vermeld.
In oktober bleek dat SIMAVI slechts bereid was om de
uitvoering op zich te nemen als Rotary in eens garant
stond voor de kosten van de acht deelprojecten en de
overige kosten. Daar de fondsen daartoe niet
toereikend waren, maar ook omdat er geen concept
contract werd overlegd waarin de belangen van de St.
RW voldoende waren gewaarborgd, is besloten niet
verder te onderhandelen.
Inmiddels, wordt een andere weg bewandeld om snel
met de uitvoering van Bandung Barat verder te
kunnen gaan. De verwachting is dat de
daadwerkelijke uitvoering in het najaar 2018 start.
De bedoeling is dat in eerste instantie wordt
begonnen met de uitvoering van Jatimekar en het
achterstallig onderhoud in de vijf reeds eerder gereed
gekomen deelprojecten. Ook zal moeten worden
gestart met goed onderricht in hygiëne, onderhoud en
financieel beheer.
Tevens zullen de plannen voor de resterende acht
deelprojecten worden gemaakt. Het is de bedoeling
dat voor de uitvoering van deze projecten Global
Grants zullen worden aangevraagd.
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Uit het bovenstaande blijkt dat het Bandung Barat
een groot meerjarig Rotary project is en dat het
solide functioneert. De beschikbare fondsen
worden volledig voor het goede doel gebruikt en
strikt door Rotary beheerd. En onze organisatie
werkt om niet!
Tot nu toe hebben 18 RC’s meegedaan, namelijk:
RC Alblasserwaard; RC Almelo; RC Ambt Almelo;
RC Bandung Pakuan; RC Bodegraven; RC DoornHeuvelrug; RC Enschede; RC Enschede-Hengeo
Dubbelstad:RC Enschede-Noord; Enschede-Zuid;
RC Hengelo;RC Lopikerwaard; RC Nijmegen-Zuid;
RC Rijssen; RC Roermond-Maas en Roer; RC
Schoonhoven; RC Utrecht-West en RC ZuidlarenAnloo.
Voorts werden donaties ontvangen van:
AquaforAll; WMD; Simavi; Made Blue en Dutch
Millenium Foundation.
Bandung Barat sluit dus goed aan bij het streven
van Evanston om gezamenlijk grote internationale
projecten van tenminste $ 30.000.- te realiseren.

De huidige stand van zaken

Het volgende overzicht geeft de realisatie aan tot en
met februari 2018:
Deelproject

Inwoners Tappunten MCK’s

Scholen/
Kinderen

Nyenang

5.225

17

17

1/180

Cipeundeuy

6.118

19

14

2/380

Ganjarsari

7.327

8

15

2/360

Cicangkang

10.747

22

20

5/913

Mukapayung

12.512

11

10

5/900

41.929

77

76

15/2.733

Hoe nu verder

Bandung Barat zal zeker nog 5 jaren moeten
worden voortgezet om het gebied van schoon
water en redelijke sanitatie te voorzien. Het is
een landelijk Rotary project en zal alleen volledig
kunnen worden uitgevoerd als meer Rotary clubs
meedoen. Dit is nodig omdat de Rijksoverheid
minder fondsen beschikbaar stelt voor dit soort
projecten.
Dit betekent dat het project meer en meer
afhankelijk is van de toekenning van Grants en
stortingen. Bij stortingen graag vermelden project
Bandung Barat. In dit kader is het ook belangrijk
dat Rotarians bij het begin van een nieuw Rotary
jaar hun vrijwillige bijdrage van $ 100.- afdragen
aan de Rotary Foundation (uiteraard via hun RC).

Het Rotary waterproject Bandung Barat
Contact personen van het Rotary water en sanitatie project zijn:
• Karst Hoogsteen, RC Zuidlaren-Anloo, technisch en eind verantwoordelijk.
E-mail: karstjan.hoogsteen@gmail.com, Mobiel: 0611277571
• Niek Delfos, RC Enschede, penningmeester.
E-mail: delfosblusse@planet.nl, Tel.: 074-3763272
Bankrekening: Bankrekening van de Stichting Rotary Waterprojecten: NL28 ABNA 0529 3239 15
BIC nr: ABNANL2A

