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Nacht van waken en vasten – Antonius stadsklooster Utrecht – 18/4/2019 

Afrika verduurzaamt: geef dorstigen te drinken 

Ineke Malsch 

“Haal eerst de balk uit je eigen oog, pas dan kun je de splinter uit het oog van een ander halen.” Die 

evangelische richtlijn gaf Yosé Höhne-Sparborth me mee voor deze bijdrage aan de Nacht van Waken 

en Vasten hier in deze Goede Week. Vanuit dat perspectief neem ik u mee op reis naar Afrika.  

Zeg eens eerlijk: wat is uw eerste associatie met Afrika? Veel mensen zouden zeggen: armoede, 

honger, droogte, gebrek aan schoon drinkwater, duisternis, werkloze jongeren, vluchtelingen, en ga 

zo maar door. Heel wat Afrikaanse landen hebben nog een lange weg te gaan voor ze de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen hebben bereikt, waarmee de Verenigde Naties voor 2030 armoede en 

milieuproblemen willen uitbannen. Daar zal nog heel wat Nederlands ontwikkelingsgeld naar toe 

moeten, of niet soms? Die arme Afrikaanse ogen zitten zo te zien vol splinters. 

Maar kijken we wel goed genoeg? Waar haalt u uw kennis vandaan over wat er speelt in Afrika? 

Milieurampen, oorlogen en hongersnood halen eerder de voorpagina’s van de kranten dan goed 

nieuws. Het kost wat meer moeite om positieve verhalen te vinden over Afrikaanse initiatieven die 

bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Ik stel daarom graag professor Askwar Hilonga uit Tanzania 

aan u voor. Zelf heb ik hem bijna vier jaar geleden ontmoet tijdens een zomerschool over zonne-

energie van het African Network for Solar Energy waarvan ik de Nederlandse vertegenwoordiger ben. 

Deze zomerschool werd gehouden aan de Nelson Mandela African Institute for Science and 

Technology in Arusha in Tanzania, niet ver van de Kilimanjaro. Behalve professor aan deze 

universiteit is hij ook een van de 50 succesvolle Afrikaanse ondernemers die Iwa Adetunji in zijn boek 

heeft geportretteerd, en winnaar van verschillende internationale prijzen. 

Askwar Hilonga is een chemisch ingenieur, gepromoveerd op de ontwikkeling van waterfilters op 

basis van nanomaterialen. Dit zijn membranen met heel kleine poriën, van minder dan honderd 

miljoenste millimeter doorsnee, en heel kleine katalysatoren die chemische reacties versnellen met 

relatief een enorm groot oppervlak. Hiermee worden verontreinigingen uit het water gefilterd of 

omgezet in onschadelijke stoffen. 

Zijn gepatenteerde Nanofilter™ is een goedkoop waterfilter wat aangepast kan worden op de lokaal 

voorkomende verontreinigingen. Het water wordt eerst grof gefilterd door een normaal langzaam 

zandfilter, waarmee b.v. ziektekiemen eruit gezeefd worden. Daarna verwijdert een nanomateriaal, 

bestaande uit natriumsilicaat en zilver, giftige zware metalen. Zo kan b.v. Fluoride verwijderd worden 

wat van nature voorkomt in bronwater en met traditionele methoden moeilijk uit het water te halen 

is. In hoge concentraties veroorzaakt Fluoride broze botten en bruine tanden.  

Na zijn studie in het buitenland keerde Askwar Hilonga bewust terug naar zijn dorp, wat toen alleen 

toegankelijk was via een modderige zandweg. Daar zette hij zijn eigen bedrijf op en investeerde in de 

ontwikkeling van de gemeenschap. Hij bouwde b.v. een school, zodat zijn broers en zusters niet elke 

dag twee keer tien km hoeven te lopen, zoals hij. Zoals veel Afrikanen wil hij graag iets terugdoen als 

dank voor de kansen die hij gekregen heeft om een goede opleiding te volgen.  

Veel mensen worden ziek of gaan dood door gebrek aan schoon drinkwater. Zijn Nanofilter is 

hiervoor een goedkope en praktische oplossing. In zijn familiebedrijf www.gongalimodel.com heeft 

hij een netwerk van lokale ondernemers opgezet, die water stations uitbaten. Dit project is 

gefinancierd door de Britse overheid, en draagt bij aan het zesde Duurzame Ontwikkelingsdoel van 

de Verenigde Naties: schoon water en sanitair voor iedereen. Zelf heb ik een van die lokale Nanofilter 

http://www.gongalimodel.com/
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waterverkopers ontmoet tijdens mijn tweede bezoek aan Arusha, eind 2016. Deze fles heb ik daar 

gekocht. Het water smaakte prima, en ik ben er niet ziek van geworden. 

Gelukkig is Askwar Hilonga niet de enige die zich inzet om Afrikanen aan schoon drinkwater te 

helpen. Tijdens mijn eerste bezoek aan Arusha, in juli 2015 maakte een excursie naar een lokale 

bananenwijnfabriek, Banana Investments Limited, veel indruk. De directie had zelf $100.000 

geïnvesteerd in een installatie waarmee afvalwater omgezet wordt in biogas, slib als mest voor 

tuinbouw en irrigatie van landbouwgrond. Met het biogas voorziet het bedrijf deels in de eigen 

energiebehoefte. De slib leveren ze aan boeren in de omgeving, waardoor ze goodwill kweken voor 

hun fabriek. Het resulterende afvalwater is voor 99% gereinigd, en voldoet aan de wettelijke normen 

voor irrigatie van landbouwgronden.  

Het proces is ontwikkeld en gebouwd door een team ingenieurs van de NM-AIST universiteit, onder 

leiding van professor Karoli Njau. In een grote metalen tank met een dikke laag verf tegen het 

roesten wordt organisch materiaal in het afvalwater omgezet in biogas. Dan wordt het water door 

een serie bekkens geleid, waar het slib kan bezinken, en tenslotte stroomt het door een wetland 

waar het laatste restje verontreiniging eruit gefilterd wordt. Het hele proces is goed voor het milieu 

en is ook sociaal wenselijk. Het enige nadeel is dat een bedrijf een hoge investering moet doen, die 

ze pas op termijn terug kunnen verdienen.  

Wat is hier bijzonder aan, vraagt u zich misschien af. De vervuiler betaalt, toch? En inderdaad zijn er 

ook in Tanzania en andere Afrikaanse landen milieuwetten waaraan bedrijven zich in theorie moeten 

houden. Maar ja, zei professor Njau, een fabriek sluiten als de directie de wet overtreedt, betekent 

dat heel wat werknemers – en dus kiezers - op straat komen te staan. En er zijn altijd wel weer 

verkiezingen in aantocht.  

Afrikaanse ingenieurs zoals hij moeten dus niet alleen over technische kennis beschikken, maar ook 

sociaal vaardig zijn en financiers zover krijgen dat ze hun middelen bundelen en zachte leningen 

verstrekken. De wortel van energiebesparing helpt om bedrijven over de streep te trekken als de 

overheid de wetten niet handhaaft. Lokale overheden moeten ook bijgeschoold worden om 

innovatieve technieken zoals wetlands toe te laten, als die beter zijn dan traditionele en minder 

duurzame septische tanks. Tenslotte is het essentieel dat het bedrijf ook meebetaald heeft. Hierdoor 

beschouwen ze zich als eigenaar, en nemen eerder verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de 

installatie. 

Behalve ingenieurs dragen ook sociale wetenschappers bij aan schoon water voor iedereen. Trust 

Saidi is een jonge socioloog uit Zimbabwe, die aan de universiteit van Maastricht gepromoveerd is, 

en inmiddels aan een Zuid-Afrikaanse universiteit werkt. Ik heb zijn proefschrift, “travelling 

nanotechnologies” gekregen, het leest als een trein. Hierin onderzoekt hij hoe nieuwe technologie 

van de universiteit zijn weg vindt in de Afrikaanse samenleving. Hij heeft b.v. onderzocht hoe een 

innovatief waterfilter ontvangen werd in een dorp in Matabeleland in Zimbabwe. Een van de 

onderzoekers die het filter had ontwikkeld kwam uit het dorp Kezi. In het experimentele stadium 

waren er niet genoeg filters voor het hele dorp, daarom koos men voor een experiment waaraan 

familieleden van deze onderzoeker mee mochten doen. De onderzoeker vond dat hij ethisch 

handelde, omdat de filter nog niet getest was, en hij dus geen vreemden bloot wilde stellen aan 

mogelijke risico’s. Uiteraard waren de dorpelingen die geen filter kregen het daar niet mee eens, en 

zelfs sommige mensen die wel een filter kregen, weigerden het te gebruiken uit solidariteit. De 

interviews die Trust Saidi deed, droegen bij aan een oplossing waardoor wel het hele dorp toegang 

kreeg tot gefilterd drinkwater. 
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Een van de zeven werken van barmhartigheid is zoals u weet: geef dorstigen te drinken. Deze 

Afrikaanse ondernemer en onderzoekers hebben dat goed in hun oren geknoopt. Wat ik zelf zou 

doen in hun situatie is een gewetensvraag, waar ik me zo dadelijk eens op ga bezinnen. Hopelijk 

helpen ze me om de balk in mijn oog wat kleiner te maken. 

Referenties: 

ANSOLE (African Network for Solar Energy) website: www.ansole.org  

Iwa Adetunji (2017) African Entrepreneurs. 50 success stories. MX Publishing, London 

www.mxpublishing.com  

Ineke Malsch (2018) Future Technologies We Want. Wolf Legal Publishers, Tilburg. 

https://www.ethicschool.nl/about  

Trust Saidi (2016) Travelling nanotechnologies. Proefschrift Universiteit Maastricht. 16 maart 2016. 

https://www.researchgate.net/profile/Trust_Saidi  
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Afrika verduurzaamt 2: jong talent geeft zonne-energie  

Twaalf uur geleden vertelde ik u hoe Afrikaanse ondernemers en onderzoekers dorstigen in Tanzania 

te drinken geven. Ze geven mij althans verfrissend tegengas tegen mijn vooroordelen over Afrika, als 

arm, stoffig en hulpbehoevend.  

Met hun waterzuiveringsprojecten dragen Askwar Hilonga, Karoli Njau en Trust Saidi bij aan een van 

de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN: schoon water en sanitair voor iedereen. Misschien 

denkt u nu, wat zijn die duurzame ontwikkelingsdoelen ook alweer? En wat heeft Afrikaanse 

technologie daarmee te maken? Alle lidstaten van de Verenigde Naties hebben in 2015 beloofd om 

armoede te bestrijden en het milieu te beschermen, door 17 ambitieuze en meetbare doelen te 

stellen die in 2030 bereikt moeten worden. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen zijn het vervolg op 

de millenniumdoelen, waarmee de Algemene Vergadering van de VN in 2000 beloofde om voor 2015 

armoede in de wereld te halveren. Ze zijn een eind gekomen, maar nog niet ver genoeg. Vandaar de 

nieuwe doelen, waaraan iedereen een steentje bij moet dragen.  

Sinds 2015 is er veel meer aandacht voor de bijdragen die wetenschap en technologie kunnen spelen 

om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken. Academies van wetenschappen, wetenschappelijke 

verenigingen en commissies van vooraanstaande experts adviseren overheden, bedrijven, NGOs en 

andere partners hoe de doelen bereikt kunnen worden. Onderzoekers en bedrijven ontwikkelen 

tegelijk de technologische middelen en kennis die hiervoor nodig zijn. Er is ook een speciaal 

programma ingesteld wat deze technologie over moet dragen naar ontwikkelingslanden. In mijn 

boek Future Technologies We Want geef ik concrete voorbeelden hoe technologie op een 

verantwoorde manier bij kan dragen aan duurzame ontwikkeling. Ik doe ook suggesties wat 

overheden, onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en gewone burgers kunnen 

bijdragen. 

De laatste vier jaar zijn overal nieuwe netwerken en initiatieven gestart om de doelen in 2030 te 

gaan halen. Helaas nog zonder succes. Jean-Paul Moatti is een van de 15 experts die bezig is met een 

evaluatie van de voortgang in het behalen van de doelen. Twee weken geleden zei hij in een 

interview dat het de laatste tijd eerder slechter dan beter gaat. Nu de economie aantrekt verbruiken 

we meer energie en grondstoffen, en produceren we meer afval en milieuvervuiling. Heel opvallend: 

volgens hem is het cruciaal om de onderzoekscapaciteit in ontwikkelingslanden op het gebied van 

duurzame energie te versterken. Zonder Afrikaanse en andere Zuidelijke onderzoekers kan de wereld 

niet verduurzamen. 

Zijn die onderzoekers er wel, en waar werken die dan aan, vraagt u zich misschien af. Ik geef een paar 

voorbeelden uit eigen ervaring. Een groep professoren van Afrikaanse universiteiten richtte in 2011 

het African Network for Solar Energy op: www.ansole.org. Momenteel heeft ANSOLE 1120 leden in 

45 Afrikaanse en 31 niet-Afrikaanse landen. De coördinator Dr. Daniel Egbe is afkomstig uit 

Kameroen, heeft de Duitse nationaliteit en werkt aan de Universiteit van Linz in Oostenrijk. Ik 

ontmoette hem in 2011 tijdens een workshop in Sint Petersburg, waar hij me vroeg als Nederlandse 

vertegenwoordiger van ANSOLE. Daniel Egbe is een zeer gedreven vrijwilliger en altijd onderweg voor 

ANSOLE.  

Het onderwijs aan veel Afrikaanse universiteiten is beperkt tot theoretische kennis, dus de kwaliteit 

is niet zo best. De eerste jaren steunde een UNESCO instituut voor theoretische fysica ANSOLE met 

financiering voor kleine beurzen voor Afrikaanse studenten in duurzame energie, waarmee ze elders 

een practicum kunnen doen. Tot nu toe zijn negen studenten en vier promovendi ondersteund met 

een reisbeurs, en hebben zes studenten aan de eigen universiteit een project kunnen doen, evenveel 

vrouwen als mannen. Een jonge vrouw, Shaimaa Mohammed, kon mede dankzij deze ondersteuning 

http://www.ansole.org/
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promoveren, en organiseert nu als medewerker van de Zewail City of Science and Technology in 

Egypte regelmatig internationale conferenties over zonne-energie. 

Verder organiseert ANSOLE conferenties en zomerscholen waar vooral studenten en jonge 

onderzoekers de kans krijgen om hun werk te presenteren. Dit onderwijs is niet beperkt tot 

technische kennis, maar plaatst de ontwikkeling van duurzame energie nadrukkelijk in de Afrikaanse 

sociale, economische en ecologische context. Studenten leren ook om over hun werk te 

communiceren met burgers. Een voorbeeld is de theatervoorstelling “No bills with the sun”, oftewel 

“geen rekeningen met de zon”, geregisseerd door professor Emelda Samba Ngufor van de 

Universiteit van Yaounde I in Kameroen. Een groep studenten theaterwetenschap speelt een 

dorpsgemeenschap die kennis maakt met de voordelen van zonnepanelen in plaats van 

dieselgeneratoren: de zon stuurt geen rekening voor de brandstof. Een film van de voorstelling 

tijdens een ANSOLE conferentie in Yaounde, Kameroen, staat op de website van ANSOLE. De laatste 

2-3 jaar organiseren leden van ANSOLE ook zelf conferenties in eigen land, om elkaar te leren kennen 

en samenwerking op te zetten. 

In december 2016 vond ik de creativiteit inspirerend van jonge ondernemers, die hun eigen 

bedrijfsplan voor duurzame energie of waterzuivering presenteerden. Ahmed Abbas van de 

Egyptische start-up SunCity won met zijn mobiele waterpomp op zonne-energie.  

Op internet zijn nog meer voorbeelden te vinden van Afrikaanse oplossingen voor duurzame 

ontwikkeling. M-Pesa is b.v. een betaalsysteem met mobiele telefoons, waardoor mensen zonder 

bankrekening toch kunnen bankieren. Het is in Kenia ontwikkeld en sinds 2007 uitgerold door 

Safaricom, een onderdeel van Vodafone. In 2012 waren er al 17 miljoen abonnees in Kenia en in 

2016 nog eens 7 miljoen in Tanzania. Het is ook in andere landen geïntroduceerd, met wisselend 

succes. M-Pesa is een voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong. In landen waar iedereen 

al een bankrekening heeft, is het lastiger om mobiel bankieren in te voeren, dan in landen waar de 

infrastructuur nog in de kinderschoenen staat. 

Afrika is dus minder hulpeloos dan velen denken, maar kan ook niet alleen alle problemen waarmee 

het continent kampt oplossen. Een gelijkwaardig partnerschap voor duurzame ontwikkeling is nodig, 

maar daarvoor moeten we in dialoog gaan met Afrikanen en proberen van elkaar te leren.  

 

 

 

 

 

 

 


