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Huidige visie en aanpak 

Join For Water draagt bij tot de ontwikkeling van de 
gemeenschappen in de wereld zodat ze, dankzij de sociale en 
economische verbeteringen, zelf in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien, hun weerbaarheid verhogen, zichzelf 
kunnen ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken.

Een sleutelfactor in dit proces is een inclusieve en duurzame 
toegang tot water en waterdiensten en kwaliteitsvolle 
sanering, en water voor landbouw. 
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Join For Water works on 
sustainable water solutions in 
the South and promotes a more 
conscious water use. 

Together we ensure a crucial 
human right.

• Joining forces for better results

• No infrastructure without management

• For all users, today and tomorrow

• Waste management, the challenge of the future

• Do, learn, share

• Together for SDG6

• Conscious water consumption in Belgium

Een klassieke ngo
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Zuid en Noord: andere doelstellingen, een ander 
verhaal
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Nieuwe uitdagingen

•Klimaatcrisis

•Vervuiling

•Verspilling

•Ecosystemen die hun regeneratieve kracht verliezen, 

•Onrechtmatige toe-eigening door privé-actoren
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Wat als er geen water meer uit de kraan komt? 
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SDG 6

Verschuiving van focus
Tegen 2030 komen tot een universele en gelijke toegang tot 
veilig en betaalbaar drinkwater voor iedereen

• Sinds 1990 kregen bijna 2 miljard mensen toegang tot 
betere sanitaire voorzieningen en 2,3 miljard mensen 
kregen toegang tot drinkbaar water. Ongeveer 1,6 miljard 
mensen wonen vandaag in een huis met een 
waterleidingsysteem. Toch zijn er ook vandaag nog 
verschillen tussen landelijke en stedelijke gebieden 
betreffende de toegang tot water.



1
Naar…Waterstress

In 2011 kregen 41 landen te maken met « waterstress » of 
watertekort. 

In 10 van die landen is de voorraad zoet water binnenkort 
volledig uitgeput. Ze zullen dus moeten overschakelen op 
onconventionele waterbronnen. Als daarnaast de droogte en 
de verwoestijning blijven toenemen, zal de situatie alleen 
maar erger worden. 

Tegen 2050 zou 1 persoon op 4 last hebben van een blijvend 
tekort aan water.
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Nieuwe strategie 2030: beschermen van zoetwatervoorraden, 
om aan volgende generaties voldoende water te garanderen in 
de partnerlanden én bij ons. 
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Nieuwe strategie 2030

Titre < Sous-titre

• Centraal staat de bescherming van de voorraad zoetwater.

• Meer nadruk op milieuaspecten van water

• In elk partnerland – ook voor België – maken we de 
analyse van de belangrijkste bedreigingen van die 
zoetwatervoorraden.

• Vanuit die analyse bekijken we welke acties en partners 
nodig zijn



1
Meer samenhang tussen doelstellingen



1Samenhang

 Aard van de Partners kan veranderen

• Milieupartners

• Mensenrechtenpartners

 Aard van de Acties kan veranderen

– Steeds operationeel op terrein: watervoorraden beschermen

• Van bouw infrastructuur drinkwater, sanitatie, vorming

• Nu meer onderzoek, beleidswerk, sensibilisering

 Meer samenhang tussen het programma België en de 
partnerlanden. 

 Maar is nu nog een theoretisch kader dat operationeel moet 
worden…

Nieuwe strategie 2030



Marleen Vos


