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Bahir Dar, de hoofdstad van de regionale staat Amhara, is een groeiend regionaal centrum,
gesticht op een relatief vlak gebied aan de zuidelijke oever van het Tana-meer, het grootste
meer in Ethiopië, dat de bron is van de Blauwe Nijl.
Vanuit veiligheidsperspectief wordt Bahir Dar gezien als een veilig gebied om te opereren,
vanwege de politieke stabiliteit in de regio. Het gebied van de stad is 62,22 vierkante km
met een geschatte bevolking van ongeveer 412.189 in het stadskerngebied en 240.939 in
de omliggende landelijke nederzettingen. De bevolking van Bahir Dar is niet precies
bekend en kan hoger zijn dan hierboven wordt geschat.
De Bahir Dar watervoorziening komt uit 3 bronnen en 20 diepe putten. De servicedekking
wordt geschat op ongeveer 60%. Watertekort is een van de meest kritieke problemen van
de watervoorziening in Bahir Dar. Drinkwater wordt niet consequent geleverd in de stad.
Uit de gegevens blijkt dat het huidige verbruik per hoofd van de bevolking van minder dan
42 liter per hoofd per dag nog steeds onder het WHO-minimum (50 l/c/d) ligt. De meest
kwetsbare mensen zoals kinderen, ouderen en gehandicapten, en de armen worden
getroffen door het ontbreken van water. Momenteel levert het meeste water dat geleverd
wordt geen inkomsten op. Door het verbeteren van de operationele prestaties kunnen
inkomsten worden vrijgemaakt, die vervolgens kunnen worden gebruikt voor verdere
verbetering van de dienstverlening.
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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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