Malawi - Lilongwe Water
Board (LWB)
Country

Lilongwe Water Board is een overkoepelend waterbedrijf in Malawi, opgericht in 1947 en
opnieuw opgericht door de wet van het parlement ‘Water Works Act No. 17 van 1995. De
raad heeft het mandaat om drinkwater te leveren aan de stad Lilongwe en de omliggende
gebieden. Tot haar klanten behoren zowel huishoudelijke, institutionele, industriële als
commerciële klanten.
LWB onttrekt zijn ongezuiverde water uit de Lilongwe-rivier die afkomstig is uit de
Dzalanyama Ranges. Langs de rivier zijn twee dammen aangelegd; Kamuzu Dam I en
Kamuzu Dam II. Het verzorgingsgebied is ongeveer 1.870 vierkante kilometer. Kamuzu
Dam I werd gebouwd in 1966 en heeft een opslagcapaciteit van 4,5 miljoen kubieke meter,
Kamuzu Dam II werd gebouwd in 1989 met een initiële opslagcapaciteit van 9,2 miljoen
kubieke meter. In 1999 is de dam gesaneerd en opgehoogd, waardoor de opslagcapaciteit
is vergroot tot 19,8 miljoen kubieke meter. Kamuzu Dam I fungeert als een balancerend
reservoir en de uitstroom gaat rechtstreeks naar Kamuzu Dam II. Water stroomt door de
zwaartekracht naar het onttrekkingspunt, ongeveer 20 km stroomafwaarts.
De Raad heeft twee hoofdzuiveringsinstallaties, TW I en TW II, die zich bevinden op de
Water Works Campus, langs Likuni Road in Area 3. De gecombineerde capaciteit van de
twee installaties is ongeveer 125.000 kubieke meter per dag. Lilongwe City heeft ongeveer
1.100.000 inwoners en het bestuur bedient momenteel ongeveer 75% van de bevolking. Er
zijn ongeveer 65.000 klanten met een meter en meer dan 750 waterkiosken
(gemeenschappelijke verkooppunten voor water) in de stad.

Vera Lagendijk

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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