Staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking
PERSBERICHT- Brussel, 4 december 2015

Staatssecretaris Debaets steunt het WaSH-programma
« Gezonde basisscholen » in de regio van Lubumbashi (RD Congo)

Brussels Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Bianca Debaets beslist om een subsidie
van 200.000 EUR toe te kennen aan UNICEF België om het WaSH programma uit te breiden in de
buitenwijken van Lubumbashi (provincie Katanga, DR Congo). WaSH is uitgewerkt in nauwe
samenwerking met de lokale overheden en Congolese NGO’s. Doel van WaSH is lagere scholen te
voorzien van zuiver water (Water), de toiletten hygiënischer te maken (Sanitation), en de
algemene hygiëne te promoten (Hygiene).
« Ik ben blij dat het WaSH-programma via de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan
verdergezet worden. WaSH heeft bewezen goed te werken en draagt bij tot de gezondheid van de
kinderen en de gemeenschappen in Katanga », vertelt Staatssecretaris Bianca Debaets. « Het is ook
belangrijk om goede praktijkervaringen te delen over generaties heen, te beginnen bij de
leerkrachten. De gemeten gezondheidseffecten voor kinderen zijn enorm. WaSH draagt
onrechtstreeks bij tot een betere scholingsgraad van kinderen en in het bijzonder voor meisjes. En dat
door de aanwezigheid van aparte hygiënische toiletten, wat voor hen een basisvoorwaarde is. Als
Staatssecretaris ook bevoegd voor Gelijke Kansen is dat voor mij van groot belang. »
In 2010 is WaSH opgestart, toen al met steun van het Brussels Gewest. Het programma richt zich
vooral op lagere scholen om daar zuiver water, betere sanitaire voorzieningen en een goede
hygiëne te voorzien voor duizenden kinderen. In 5 jaar bereikte WaSH al 47.396 leerlingen in 79
lagere scholen. Zij kregen allen toegang tot zuiver water en hygiënische toiletten. Met deze subsidie
van 200.000 EUR zullen bijkomend 9 lagere scholen en 5.400 leerlingen geholpen worden. De
gekozen scholen bevinden zich in verschillende wijken, net buiten de stad, waar het risico op ziekten
als cholera erg groot is.
Sven De Leijer, televisiepersoonlijkheid en Peter van UNICEF België, bezocht de DR Congo in
oktober 2015 in het kader van de actie VIERVOORUNICEF: « Ik werd in Congo enorm geconfronteerd
met de kracht en de noodzaak van zuiver water en hygiëne. In Mbanza Ngungu bezochten we een
van de “villages assainis” of “zuivere dorpen”. De hele gemeenschap werkt er samen om ervoor te
zorgen dat hun gezin een veel kleinere kans loopt op ernstige infecties veroorzaakt door vervuild
water of gebrek aan goede toiletten. Dit idee wordt ook op school toegepast. De scholen spelen
trouwens een centrale rol om ervoor te zorgen dat alle kinderen een zorgeloze, gezonde kindertijd
krijgen. Zo wordt de toekomst van de hele gemeenschap veiliggesteld. »

Geheugensteuntje
Sinds 2010 is er een samenwerkingsakkoord tussen het Brussels Gewest en de provincie Katanga in
DR Congo. Ook de lokale overheden en enkele mijnbouwbedrijven zijn betrokken bij het WaSH
programma. Zij volgen regelmatig vormingen en infosessies over hygiëne zodat zij ook hun steentje
kunnen bijdragen aan de doelstellingen van WaSH.
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