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De Arusha Urban Water Supply and Sanitation Authority (AUWSA) is een wettelijk
opgerichte entiteit die verantwoordelijk is voor de algemene werking en het beheer van
watervoorziening en riolering in Arusha City. AUWSA is opgericht onder de
Waterleidingwet CAP 272 wijziging (wet nr. 8 van 1997), nu ingetrokken door
watervoorziening en sanitaire voorzieningen nr. 12 van 2009. Het is een volledig
zelfstandige entiteit verklaard in opdracht van de minister bevoegd voor Waterzaken in
januari 1998.
AUWSA wordt bestuurd door de raad van bestuur en wordt geleid door de algemeen
directeur. Onder de algemeen directeur zijn er vier afdelingen, namelijk Technisch,
Klantenservice, Financiën en Personeelszaken en administratie. Er zijn elf secties onder
deze vier afdelingen. Er zijn ook zeven eenheden, namelijk interne audit, public relations,
inkoopbeheer, juridische diensten, planning en ontwikkeling, winkel en bevoorrading en
informatie- en communicatietechnologie die allemaal rapporteren aan de algemeen
directeur.
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About VEI
VEI, opgericht in 2004 door Nederlandse waterbedrijven, heeft zich ontwikkeld tot
een slagvaardige wereldwijd opererende organisatie. VEI implementeert Water
Operator Partnerships (WOP's) met tientallen waterbeheerders, gericht op het
delen van kennis en vaardigheden om de partnerwaterbeheerders sterker,
financieel duurzamer en (klimaat)veerkrachtiger te maken. VEI zorgt voor een
betere toegang tot water- en sanitaire voorzieningen, voor ongeveer 350.000
mensen per jaar, voornamelijk in gebieden met lage inkomens in Afrika, Azië en
Latijns-Amerika. Wij staan zij aan zij als waterbeheerders en streven ernaar om
onze impact voor mensen die in armoede leven voortdurend te vergroten, door
systematisch de volwassenheid van de werkprocessen van onze WOP-partners te
verbeteren, ondersteund door peer-to-peer samenwerking, training, technische
assistentie en slimme investeringen .
VEI is een volle dochter van Vitens N.V. en Evides Waterbedrijf N.V. en voert
namens zeven Nederlandse drinkwaterbedrijven het internationale MVO-beleid uit:
Vitens N.V.
Evides Waterbedrijf N.V.
WML
Waterbedrijf Groningen
Brabants Water
WLN
PWN
Adres
Reactorweg 47
3542 AD Utrecht
Nederland
Email: info@vei.nl
Telefoon: +31 (0) 88 884 79 91
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