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'He Ie wereld
een wc, liefst
voor 2015'
Ruim 2,6 miljard mensen poepen en plassen buitenshuis.

Eenwc hebben ze niet. Schoon water meestal ook niet.

"Onnodig!" zei prins Wilem-Alexander gisteren bij de

nationale viering van Wereldwaterdag. "Het probleem is

makkelijk op te lossen. De kennis is er en geld hoeft geen

struikelblok te zijn. We moeten het gewoon doen."
door Hans Jacobs

Het is onaanvaardbaar
dat een groot deel van
de wereldbevolking
nog steeds onder om-

standigheden leeft die we in Ne-
derland 150jaar geleden al niet ac-
cepteerden.' Prins Willem-Alexan-
der praat over stinkende steden,

'open riolen en vervuild water. "Bij
"ons is dat nu ondenkbaar, maar in
grote delen van de wereld is het
probleem met de bijbehorende
stank en ziektes nog steeds aan de
orde van de dag." Hij neemt geen
blad voor de mond wanneer hij
Wereldwaterdag aangrijpt om aan
te sporen tot meer actie. De hele
wereld een wc, liefst nog voor
2015,dat is zijn inzet. "We zijn er

. nog niet" , geeft de prins toe, maar
" met de bewQstWordinggaathet de
goede kant op. "Daarover ben ik
optimistisch."
Niemand die nog lacherig doet
oyer het werk van de 'waterprins'.
Van New Yorktot Tokio en van
Kaapstad tot Stockholm oogst hij
lof en respect. "Ik ben geen tech-
neut en geen ingenieur.
Ik graaf niet in de klei, al zou ik
dat best eens willen, maar ik kan
de problemen wel aankaarten en
onder de aandacht brengen", zegt
hij over zijn internationale roi.
Het is niet langer aIleen waterma-
nagement waar Willem-Alexander
zich mee bezig houdt.

De Verenigde Naties hebben hem
aangezocht om het wereldwijde ge-
brek aan goede sanitaire voorzie-
ningen op de agenda te zetten.
"Daar hangt zoveel mee samen" ,
vertelt de prins in de coIlegekamer
in het Rotterdamse stadhuis. "Een
gezond,.menswaardig bestaan met
kansen op ontplooing en ontwik-
keling, daar gaat het om", zei hij
kort daarvoor in zijn toespraak.
"Je kunt bijvoorbeeld wel willen
dat aIle meisjes naar school gaan,
maar als er daar voor hen geen
wc's zijn, dan krijg je dat niet voor
elkaar", stelt de prins. "Alsze elke
dag kilometers moeten lopen om
voor de familie water te halen, is
er ook geen tijd om naar school te
gaan." Het zorgen voor schoon wa-
ter eh toiletten kortom, lost meer-
dere problemen op, want nu ster-
yen wereldwijd nog-elke dag 7500
"mensen door gebrek aan hygiene,
vuil water en de ziekten die daar-
mee verband houden. "Onnodig!",
aldus de prins. .

Hij ziet Wereldwaterdag als een
'hoogtepunt', omdat deze belang-
rijke onderwerpen daardoor weer
even in het spotlicht staan. Het is
zijn taak in het 'Internationale jaar
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Prins Willem-Alexander tijdens de vieriog van de Wereldwaterdag in het
stadhuis van Rotterdam. foto Davidvan Dam/GPD

van de sanitaire voorzieningen' -
de prins gebruikt liever het niet be-
staande woord 'sanitatie' - om die
schijnwerpers daarop gericht te
houden. "We hebben vooruitgang
geboekt, met name in Afrika. Daar
gaan de staatshoofden zich tijdens
hun topconferentie in juni nu ook
met dit gevoeligeprobleem bezig-
houden," vertelt hij.
"Dat is winst, daardoor komt er
ook geld en kunnen knopen wor-
den doorgehakt." Juist in AITikais
het gebrek aan 'sanitatie' en hygie-
ne het grootst. "We kunnen ons
niet voorsteIlen hoe het is om
geen wc's te hebben", zegt de
prins. Dat we in Nederland 'ver-

wend' zijn, beaamt hij grit: "We
spoelen onze behoeften met water
van veel te goede kwaliteit weg",
weet hij. Thuis heeft hij een spaar-
knop op de wc, maar zijn eigen
watergebruik is niet altijd even zui-
nig. "We hebben in dit land ook
zoveelwater", stelt hij verontschul-
d~gend.
"Ik douch niet altijd kort, maar
tandenpoetsen doe ik zonder 10-
pende kraan. Dat heeft mijn vader
ons al vroeg ingepeperd", aldus
Willem-Alexander. En flessenwa-
ter is taboe.
-"Wehoeven in dit land geen fles-
senwater te drinken. Het kraanwa-
ter is uitstekend."


