Het Rotary waterproject Bandung Barat
Schoon water en sanitatie voor mensen woonachtig
ten westen van Bandung op Java (Indonesië)

Situatie op 15 Juli 2022

Het water en sanitatie project Bandung
Barat (Barat = west) is een initiatief
van de Rotary Interland commissie
Nederland-Indonesië.

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-desa yang Direncanakan:
2. DESA CIPEUNDEUY - KECAMATAN CIPEUNDEUY
6. Desa Cibenda,
Kecamatan Cipongkor
3. DESA GANJARSARI - KECAMATAN CIKALONG WETAN
7. Desa Cinta
Asih, Kecamatan Cipongkor
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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 deelprojecten op te delen.
Tussen 2011 en 2017 zijn 5 deelprojecten gerealiseerd.
Daarmee is voor 42.000 inwoners een basisvoorziening
gerealiseerd.


Door de organisatie wijzigingen zowel in Nederland, als
Indonesie is de uitvoering van het zesde deelproject
vertraagd.
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
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Bestaande voorzieningen scholen

Op 17 oktober 2018 is in een Memorandum of
Understanding (MOU) overeengekomen hoe de
deelprojecten in vijf fasen gerealiseerd zullen
worden, namelijk:
1. Prelimary Phase for the citizens of villages of the
Rotary Bandung Barat Project
- Creating awareness by discussing the purpose of
the Bandung Barat Project and collecting
suggestions. Brotherhood Building. Creating a
sense of belonging to the project.
- Education and training in hygiene and sanitation.
- Selecting villagers for leadership and tra ining
them in maintaining hardware and financial
management.
- Creating more earnings. Market and Village
Champion building.

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

De nieuwe organisatie
Na de beslissing van de Waterleiding Mij. Drenthe
(WMD) zich terug te trekken uit Indonesië was er
geen opdrachtgever en controleur meer voor de
uitvoering van Jatimekar en de volgende
deelprojecten.
Inmiddels was gebleken, dat de inwoners vaak niet
in staat zijn om de installaties goed te onderhouden.
Ook schort het aan kennis van hygiëne en financieel
beheer. Dit beseft ook de Indonesische overheid.
Daarom is het project “Gerakan Desa Emas"
(beweging om van desa’s, die nu onder de armoede
grens leven, "gouden desa's" te maken) gestart.
Geestelijk vader en leider van Desa Emas is dr. A.
Muftie. Hij is lid van de speciale adviesraadvan de
Indonesische President en heeft als primaire taak de
desa’s onder de armoede grens in algemene zin te
verbeteren en specifiek in het gebied Bandung Barat
bij 50 desa’s.

2. Design of the necessary hardware and realization of
the necessary funding.
3. Construction of the hardware.
4. Follow-up Phase to ensure a durable functioning of
the clean water and sanitation installations.
5. Monitoring Phase and support to maintain the
hardware.
De uitvoering van de Rotary deelprojecten zal
geschieden onder verantwoording van Indonesische
overheidsinstanties. De taken van St. RW zijn
fondswerving, financieel beheer en waar nodig het
geven van expertise voor zover dat betrekking heeft op
schoon water en sanitaire voorzieningen. Een neven
voordeel van deze samenwerking is, dat geen gebruik
hoeft te worden gemaakt van tussenschakels,
waardoor meer van de verworven fondsen ten goede
komen aan de deelprojecten.
St. RW financiert per project slechts die delen die
schoon water en sanitaire voorzieningen betreffen. De
rest wordt door Desa Emas betaald. Inmiddels is
deelproject Jatimekar als Pilot Project begonnen. De
verwachting was dat dit project in augustus 2019 zou
zijn gerealiseerd.
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De eerste twee fasen geschiedde op goede wijze
door Desa Emas. Het betrof lessen in hygiëne
voor vrouwen en in onderhoud en financieel
management voor de mannen. Daarna werd
begonnen met de constructie van de waterleidingen en de sanitaire middelen, de fase die
door St, RW is betaald. Helaas is dat niet volgens
de overeenkomst uitgevoerd en heeft Desa Emas
zonder overleg met St. RW belangrijke
wijzigingen aangebracht, waardoor het resultaat
aanzienlijk niet aan de gestelde eisen voldoet.
Door de covid-crisis is het niet gelukt hierin
verbetering te brengen.
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-Hengelo
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:

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

16/2733

Hoe nu verder

lnmiddels zijn de Statuten gewijzigd door de
doelstelling uit te breiden met: Gezondheidszorg
Projecten. De naam is daarom gewijzigd in Rotary
Water- en Gezondheidszorg Projecten (St. RWG).
Hierdoor zijn er projecten genoeg om in lndonesië
te realiseren en het is derhalve nodig dat meer
Rotary Clubs en ook derden meedoen.
Alle bijdragen, groot en klein, zijn welkom. RC’s
kunnen aangeven voor welk project hun bijdrage is
bestemd. Bijdragen kunnen ook bestaan uit
donaties aan St. RWG algemeen.
Indien nadere informatie gewenst is, kunt U de
hieronder vermelde secretaris bellen of mailen.

Stichting Rotary Water- en Gezondheidszorg Projecten (St. RWG)
Contact personen zijn:
• Karst Hoogsteen, Voorzitter, technisch en eind verantwoordelijk.
E-mail: karstjan.hoogsteen@gmail.com, Mobiel: 0611277571
• Niek Delfos, RC Enschede, secretaris/penningmeester.
E-mail: delfosblusse@planet.nl, Mobiel: 0625032312
• Rob Wiranto, RC Almelo-lid met contacten in Indonesië
E-mail: wirantory@yahoo.com, Tel.: 0614423260
Bankrekening: Bankrekening van de Stichting Rotary Water- en Gezondheidszorgprojecten: NL86 RABO 0199 9091 05.
BIC nr: RABONL2U

