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HET ONDERZOEK
Samen met Maarten Kroesen heb ik een studie 
uitgevoerd voor het project ‘Drinkwater-
veiligheid voor armen en vrouwen’ van de 
NGO’s AMRF en BCAS. 
De belangrijkste onderzoekskwestie was de 
volgende: 
Hoe beïnvloeden de factoren met betrekking 
tot de besluitvorming, het succes van het ge-
installeerde ‘Community management’(CM) 
model (d.w.z. beheer dat de duurzame drink-
waterdiensten kan beveiligen)?
De populariteit van CM met betrekking tot de 
drinkwaterdiensten is in het laatste decennium 
gegroeid. In de eerste plaats werd de methode 
zo populair door de mislukking van de over-
heid. Ten tweede door het ontbreken van de 
dienstverstrekking van technologieën door 
NGO’s. Men erkende dat de technologieën een 
juist beheer vergden om duurzame 
drinkwater-levering te beveiligen.

VELDWERK
Maarten en ik zijn een week in het veld geweest. 
Een bijzondere week waarin we het echte leven 
van bangladesh (en miljarden andere op deze 
wereld) hebben leren kennen. In Bangladesh is 
genoeg te eten, dus omkomen van de honger 
hoeft niet. Maar het land is erg arm. 
Voorzieningen voor wat betreft gezondheidszorg 
of zijn dus niet aanwezig. De staff van het project 
heeft ons gastvrij ontvangen. We zijn met hen 
enkele keren naar het dorp gegaan waar het 
project zich afspreeld. Een dorp waar iedereen 
woont in huizen van riet of van plaatstaal. Enkele 
huizen samen vormen een gemeenschap en 
deze staat vaak op zijn eigen terp. Ook hebben 
we de huizen en familie van de staff bezocht. 
Het was vreemd te moeten zien dat hun woon-
omstandigheden niet anders waren. Ook al 
hadden sommige van hen een degelijke (voor 
bangladeshie standaard) opleiding genoten. 
Zij verdienen 2500 Taka per maand. 
Dat is om-gerekend zo'n 31.50 Euro per maand. 
We werden overal ontvangen met zoveel luxe als 
mogelijk. Dat betekende 'zitten op een stoel', het 
drinken van 'Zeven Up' en het eten van 'kaakjes' 
en fruit.In de afgelopen week hebben we geen 
enkele niet Bengalees gezien. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat wij overal een attractie waren. 
Er wordt veel naar je gestaard. Soms door hele 
groepen tegelijk. Echter nooit opdringerig. 

HET ALCOHOL AVONTUUR
Ik mag blij zijn dat ik niet met kettingen aan in een gore Bangladeshie gevangenis beland ben 

na mijn alcohol avontuur. Dit weekend zijn Maarten en ik met een groep studenten een week-

endje weg geweest, naar de Theeplantages van Bangladesh. Natuurlijk waren we wel in voor 

een drankje. Dat is in dit land alleen makkelijker gezegd dan gedaan. Via de lokale dealer werd 

ik naar een steegje met kleine winkeltjes geloodst. Daar bevond zich een winkeltje (1 bij 1.5 

meter) waar semi-pornografische Bollywood video's verkocht werden en... het winkeltje bleek 

nog net iets groter. Door achter in de winkel ergens onder te kruipen kwam ik in een andere 

ruimte net iets om de hoek. Ook dit was niet meer dan een hol van 1 bij 1 bij 1. 

“Ik mag blij zijn dat ik niet met kettingen aan

in een gore Bangladeshie gevangenis beland ben

na mijn alcohol avontuur.”

Ik kon werkelijk geen kant op, steegje winkeltje, grot,.. ik voelde me niet op mijn gemak en 

had het idee dat ik het domste wat een toerist maar kon doen aan het doen was: drugs kopen 

in een islamitisch derde wereld land. Ik had het idee dat de agenten die ik op de hoek van de 

straat had zien staan allang wisten wat ik aan het doen was en dat ze elk moment binnen 

konden stormen om mij met die knuppels eerst even goed bont en blauw te slaan om me 

daarna in een rottende stinkende cel te gooien. Waar ik mijn verdorven westerse drank 

zuchtige mentaliteit in de komende vijf jaar zou mogen gaan afleren. Na de waar gezien te 

hebben moest er onderhandeld worden. Van 2000 taka werden we uiteindelijk voor 1600 taka 

eigenaar van 2 liter whisky. Ons getaway busje met chauffeur had zich ondertussen naar een 

zijstraat gereden. Daar werd de waar discreet verpakt afgeleverd... en scheurden we weg naar 

de WK wedstrijd NL-IC.

ONZE STAGE VRIJE TIJD IN BANGLADESH

DE ERVARING
Enkele ervaringen  die me alijd bij zullen blijven zijn;

AMBASSADEUR’S LEVEN
 Via Via zijn wij in contact gekomen met de vrouw van de Nederlandse ambassadeur. Zij hebben 
ons toen twee maal op hun residentie uitgenodigd. Een keer voor een officiële lunch, compleet 
met mooi servies met gouden Nederlandse wapens. En later nog een keer voor een besloten 
cultureel event waar ook andere ambassadeurs bij waren. Een echt leuk beeld van hoe het is om 
ambassadeur te zijn!

GEVAARLIJK GEBIED
Het was lastig om te regelen, maar uiteindelijk is het ons gelukt om een gevaarlijk gebied van 
Bangladesh binnen te komen. Om de locaties te bezoeken die wij wilde bezoeken moesten we 4 
man politie (met shotguns) met ons meenemen. 
Een rare ervaring om met 1 tolk, 1 gids, 1 bestuurder en 4 politie agenten op pad te gaan!

TIPS & TRICKS
VEILIGHEID
Ergens hebben Bengalezen nog iets onschuldigs. Ik heb me dan ook nooit onveilig gevoeld. Dat 
geld ook voor diefstal. Ook al is een digitale camera voor hen bijna een jaarloon.

FOTO’S
Bangladeshie op de foto krijgen is niet moeilijk. Ze doen niets liever. En met de digitale camera 
kan je ook meteen de foto laten zien, wat ze zeer bevalt, zeker de kinderen.

“We werden overal ont
vangen 

met zoveel  luxe 
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