Amsterdam, 16 april ‘09
Geachte heer Knip,
Met veel interesse heb ik uw artikel over de groener wordende Sahel gelezen (in de NRC van
11 april '09).
Mijn belangstelling komt voort uit het feit dat ik regelmatig de Sahel in Niger bezoek, met
name het deel dat in het noord-westen van dit land ligt.
Al eerder had ik een artikel in de NRC gelezen ('de woestijn bloeit op van Gerbert van der
Aa), en ik blijf na het lezen van dit soort artikelen steeds met vragen zitten. Ik ken natuurlijk
maar een klein gedeelte van de Sahel, en dat op een heel andere plaats dan waar deze artikelen
over gaan. Maar 'mijn' Sahel wordt absoluut niet groener. In tegendeel, het wordt er steeds
droger.
U schrijft dat water niet een bron van conflict is tussen landen - maar ik weet dat water binnen
een land als Niger een grote bron van zelfs bloedige conflicten is: tussen de landbouwers en
veetelers. Voor beiden is het een heel groot probleem om aan water te komen. De veetelers
trekken van put naar put met hun vee - maar daar liggen vaak de bouwlandjes van de boeren,
die hun terrein moeten bewateren omdat er anders niets groeit. Het vee verplettert de aanwas,
of eet hem op. Geen oorlog tussen naties maar wel een tussen bevolkingsgroepen.
Door Niger stroomt maar een klein stukje rivier Niger, en in Mali is een groots project gestart
om dammen in de rivier aan te leggen, zodat de boeren daar in de buurt hun akkers kunnen
bewateren. Het is n.b. een succesnummer van de Nederlandse Ontwikkelingssamenwerking
(irrigatieproject van 'Office du Niger' in Mali). Geweldig voor die boeren. Maar een ramp
voor de boeren in Niger, want voor hen betekent dit dat door de rivier Niger nog minder water
zal vloeien. In het hete seizoen staat hij al bijna droog.
Misschien ontstaat er geen oorlog tussen de beide landen (die hun handen vol hebben aan
andere ook levensgrote problemen), maar de kans is beslist aanwezig, want de rivier is de
halsslagader van vooral Niger.
Ik doe mijn uiterste best om 'mijn' stuk Sahel te helpen in het gevecht tegen de droogte, het
droger worden.
Ik vraag me af of het niet mogelijk zou zijn als de artikelen die met zulke hoopvolle
headliners verschijnen wat meer nuances laten zien. Ik hoop dat u daar nog iets aan kunt/wilt
doen.
Graag hoor ik van u.
Met vriendelijke groet,
Marlies Swen
(oprichter en voorzitter van de stichting VivaSahel)

