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Van 31 januari tot 16 februari bezocht een delegatie van het waterproject La Libertad om
• kennis te maken met de nieuwe burgemeesters, en hen warm te draaien voor het project
• de lopende zaken te bekijken en waar nodig vlot te trekken
• te verkennen hoe we de nazorgfase van het project, tot eind 2014, vorm gaan geven.
Ontvangst door de chincheros
Bij aankomst in La Libertad wacht ons een verrassing. De boeren van de San Miguel nemen ons mee
naar een prachtig plekje middenin het stroomgebied, waar we met luide muziek en heerlijk vers
gebraden vlees worden binnengehaald. De burgemeester en vice-burgemeester zijn ook present, en
spreken ons toe. ´We dachten,´ zo licht eigenaar Sebastián toe, ´dat jullie eigenlijk liever buiten zijn
dan in de stad.´ Dat hadden ze heel goed gezien!

Veldbezoek aan een 'bekeerling'
Boer Carlos was kortgeleden van plan het nog resterende bos op zijn boerderij te kappen, om zo wat
productiegrond te winnen. Maar na een serie bezoeken van Danilo van het stroomgebiedscomité is hij
er van overtuigd geraakt dat bomen op zijn bedrijf goed zijn voor het water in de San Miguel-rivier.

We lopen in een klein uur naar zijn bedrijf, dat prachtig op de flanken van de berg Chamarro ligt,
belangrijk vanggebied voor water van de San Miguel. Wat vertelt hij (links) ons trots over zijn aanpak!
Hij is inmiddels een van de trouwste bezoekers van bijeenkomsten van het comité.
Middelbare scholieren verbeelden het stroomgebied in ideale staat
De afgelopen tijd is hard gewerkt aan het schrijven van een beheerplan voor het stroomgebied van de
San Miguel. Maar hoe maak je van zo´n papieren tijger nu iets tastbaars? Onze voorman Marvin
kwam op het idee om jonderen maquetes en muurschilderingen te laten maken. Van hoe het gebied
er straks idealiter uitziet. En dat kan later in de stad getoond worden!

Ze hebben er indrukwekkende werkstukken van gemaakt. Een groepje middelbare scholieren uit het
4e jaar had er een weekje vakantie aan opgeofferd. En behalve interviews met mensen die er
verstand van hadden, waren ze ook zelf in het gebied poolshoogte gaan nemen. Om te constateren
dat er koeieflatsen vlakbij de rivier lagen, en dat kon toch echt niet! Prachtig!

De jury trekt zich terug om de winnaar te bepalen. En gelukkig … iedereen wint wat! De prijzen zijn
verborgen in een tasje, naar goed Nicaraguaans gebruik. De deelnemende leerlingen van de met
DOS´ hulp opgestarte opleiding tot landbouwtechnicus krijgen bovendien een mooie kaart van DOS.

De nationale waterautoriteit present in La Libertad
Een geweldige opsteker voor het stroomgebiedscomité en een langverwachte gelegenheid voor de
milieuambtenaren. Dat was een bijeenkomst met de Nationale Waterautoriteit ANA. Deze
splinternieuwe organisatie zit in Managua, en het is nogal wat om helemaal naar La Libertad af te
reizen. Maar nu is er sinds een maand een kantoortje dichterbij, in Juigalpa.

Deze ANA gaat het stroomgebiedscomité inschrijven in het register, en dan heeft dat ook voor de wet
een status. Het idee alleen al maakt de boeren zichtbaar trots. Er worden meteen papieren en
handtekeningen verzameld, dat is nog eens spijkers met koppen slaan!
Nicky presenteert monitoringsplan
En hoe is het met Nicky? Ze loopt al sinds september stage in La Libertad. Het is zo leuk haar terug
te zien, helemaal ingeburgerd in de stad, veel beter Spaans sprekend, doorspekt met de nodige
´slechte woorden´, overal mensen groetend vanaf die stoere motor. Er staan inmiddels een tiental
regenmeters verspreid bij boeren in het gebied. En er is een eerste versie van het monitoringsplan.

Hier presenteert ze dat, en met verve. Kort na de werkweek volgt nog een workshop met mensen van
allerlei organisaties om te kijken hoe we monitoring ´iets van allemaal´ kunnen maken. Met de
maquete rechts legt ze mensen uit hoe begroeiing van het stroomgebied er voor zorgt dat er ook in de
droge tijd nog water in de rivier stroomt.

Waterconsortium gaat adviseren bij ontwerpproces voor verbeterd drinkwaternet
Voor het drinkwaternet zijn flinke investeringen nodig. Dat kan niet binnen het waterproject. Maar de
mijn overweegt wel daar in te springen. Er wordt dit jaar een plan gemaakt, door een consultant. En
dat betaalt de mijn. Enacal heeft beschreven hoe het moet worden.

Burgmeester Damarys (foto) wil erg graag dat experts uit het Nederlands consortium voor de
gemeente mee blijven kijken in dat hele ontwerpproces. Zodat La Libertad een netwerk krijgt waar ze
echt wat aan heeft, en dat ze ook goed kan onderhouden. We gaan haar helpen, al moeten we nog
wel uitzoeken hoe precies.
Waardevolle workshops voor nazorgfase
Komende zomer gaan we met het waterproject over naar de ‘nazorgfase’. We ontplooien dan niet veel
nieuwe activiteiten meer, maar richten ons op het vastleggen van de resultaten die er zijn. Na ons
vertrek moeten ambtenaren en boeren zelf voor een goed waterbeheer kunnen zorgen. Wat hebben
ze daarvoor nog nodig? Communicatiedeskundige Djura Prins daagt boeren, ambtenaren en
bestuurders uit daarover na te denken.

Links een opwarmertje: Djura legt stellingen voor, en boeren moeten kiezen of ze het hier mee eens
zijn of niet. En daarna uitleggen waarom. Dat gaat ze goed af! Rechts vertelt Marie Ester haar droom
over hoe het stroomgebied er in 2020 uit zal zien.

Het is een lange vergaderdag voor de boeren, die dat niet gewend zijn. Een beetje gymen is dan op
zijn plaats! We zijn diep onder de indruk dat ze allemaal zijn gebleven, van 10 ’s ochtends tot 4 ’s
middags, en actief mee bleven doen. We horen later dat ze het erg de moeite waard vonden!

Dat geldt ook voor de milieuambtenaren van de vijf deelnemende gemeenten. Links legt Lidia (Villa
Sandino) uit hoe de ambtenaren de burgemeesters moeten gaan ‘voeden’ met informatie over het
waterproject. Zodat die beter besluiten kunnen nemen, en zij als ambtenaren voldoende ruimte krijgen
om hun werk te doen. Rechts legt Marvin uit welke cursussen de ambtenaren volgens hem nodig
hebben om na 2014 voor hun taak te zijn toegerust.
Vijf nieuwe burgemeesters omarmen waterproject
‘Wat is uw top-vijf voor de komende ambtsperiode?’ vraagt Djura de kersverse burgemeesters. Water
scoort zonder uitzondering hoog. En zonder spoor van twijfel tekenen ze alle vijf de intentieverklaring
om door te gaan met het waterproject. Aan het werk!

