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Minister Guy Vanhengel en Staatssecretaris Bianca Debaets steunen het WaSH-programma van
UNICEF. Hiermee zullen scholen in de buurt van Lubumbashi toegang krijgen tot drinkbaar water
en betere sanitaire voorzieningen.

Op voorstel van Minister van Externe Betrekkingen Guy Vanhengel en Staatssecretaris voor
Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets, heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering beslist om
een subsidie toe te kenen van 200.000 euro aan UNICEF België. Op die manier wordt het WaSHprogramma in de regio Lubumbashi (provincie Katanga in de Democratische Republiek Congo) verder
gezet.
Het WaSH-programma werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Congolese overheden en
lokale NGO’s (o.a. Saprovie) en richt zich vooral op de lagere scholen om daar zuiver water, betere
sanitaire voorzieningen en een goede hygiëne te voorzien. Het programma werd in 2011 opgestart
met de steun van het Brussels Gewest. In 4 jaar tijd werden meer dan 23 000 kinderen en 69 lagere
scholen bereikt. Vooral scholen die gelegen zijn aan de rand van een stedelijk gebied waar gevaar is
voor cholera-epidemie worden geselecteerd .
Gezamenlijke aanpak
Het WaSH-programma promoot een gezamenlijke aanpak van zowel de directeur, de onderwijzers en
de leerlingen. Een ‘gesaneerde’ school heeft toegang tot drinkbaar water en sanitaire voorzieningen.
Er worden schoolbrigades opgericht om de hygiëne en het proper water te verzekeren. Aan de
leerlingen wordt het belang van hygiëne, zoals het wassen van de handen, uitgelegd en wordt
informatie verstrekt over mogelijke ziektes.
Tijdens de periode 2014-2016 helpt het WaSH-programma met de steun van het Brussels Gewest, 27
nieuwe scholen in de rand van Lubumbashi. Alleen al in 2014 werden 9 scholen, 5 300 leerlingen en
67 onderwijzers bereikt. Om het programma echt te verankeren en de duurzaamheid ervan te
verzekeren, werd een aantal leerlingen opgeleid tot ‘jonge reporters’. Zij vertegenwoordigen de
leerlingen en kunnen bij de beslissende instanties terecht met hun ideeën en bezorgdheden.
Guy Vanhengel : «Het WaSH-programma bewijst dat via degelijk onderwijs ook voor een goede
gezondheid kan gezorgd worden. Kinderen van jongsaf aan bewust maken dat een goede hygiëne
bijdraagt tot een goede gezondheidszorg is een belangrijke taak die zeker in ontwikkelingslanden

voor het onderwijs is weggelegd. »
Bianca Debaets: « Ik ben opgetogen dat ik het WaSH programma kan steunen. Het programma heeft
reeds zichtbare resultaten opgeleverd. De specifieke aanpak in de scholen om via de leraars en de
leerlingen een betere hygiëne te promoten, werkt, en draagt bij tot een duurzaam resultaat die de
algemene gezondheid van de bevolking ten goede komt. Bovendien past dit project volledig binnen
het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van het Brussels Gewest. Sinds 2010 is er immers een
samenwerkingsakkoord met de provincie Katanga. »
Michel Lorge, Algemeen directeur ad interim van UNICEF België : «De toegang tot zuiver water,
sanitaire voorzieningen en hygiëne is een basisrecht voor alle kinderen en een noodzakelijke
voorwaarde voor hun overleving. UNICEF België is dan ook uitermate verheugd over het feit dat zij in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een trouwe partner vindt voor de verbetering van het welzijn van
de kinderen in de Democratische Republiek Congo .».
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