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Bangladesh

Dhaka WASA (Water Supply & Sewerage System) werd in 1963 opgericht als een
organisatie, onder de Oost-Pakistaanse verordening XIX. In het jaar 1990 werd de dienst
Water, Drainage & Sanitatie van de stad Narayangonj overgedragen aan DWASA.
Gebaseerd op de enorme geografische expansie en bevolkingsgroei in de afgelopen twee
decennia, zijn de activiteiten van DWASA gereorganiseerd door de Dhaka WASA Act,
1996 en volgens deze wet opereert DWASA als een servicegerichte commerciële
organisatie. Nu is de jurisdictie van Dhaka WASA meer dan 360 Sq. km en de bevolking is
ongeveer 12,5 miljoen. Momenteel is het servicegebied van DWASA uitgebreid naar
Mirpur en Uttara in het noorden en naar Narayanganj in het zuiden.
Voor een betere werking, onderhoud en klantenservice is het totale servicegebied van
DWASA verdeeld in 11 geografische zones, waarvan 10 in Dhaka City en 1 in Narayanganj.
Er is een kantoor voor elke zone en dit kantoor voert de verantwoordelijkheden uit van
zowel de engineeringoperatie als de inkomstenactiviteiten. Momenteel vinden grote
infrastructurele werken plaats om de verschuiving van grondwater naar oppervlaktewater
als waterbron te versnellen. Ter vervanging van het oude netwerk worden in totaal 145
DMA's gebouwd (zie kaart), gefinancierd door de Asian Development Bank.

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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