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inleiding

De Schelde, een rivier met veel gezichten
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in het noorden van Frankrijk. De bron bevindt zich op het plateau van Saint-Quentin, op 95 meter
boven de zeespiegel. De Schelde stroomt door Wallonië, Vlaanderen en Nederland en mondt ter
hoogte van Vlissingen uit in de Noordzee. Dichtbij haar bron is de Schelde slechts een beekje.
De rivier krijgt vanaf de bron tot Gent de naam ‘Bovenschelde’. Ter hoogte van Gent is de rivier
ongeveer 65 meter breed. Tussen Gent en Antwerpen wordt de Schelde een grootse rivier en
neemt haar breedte toe tot 450 meter. Dit deel heet ‘Zeeschelde’ en voorbij Antwerpen spreekt
men van de ‘Westerschelde’. De Zeeschelde vormt samen met de Westerschelde het Scheldeestuarium, dat ongeveer 160 kilometer lang is. In dit gebied zijn de Schelde en een aantal van
haar zijrivieren (Durme, Rupel, Grote en Kleine Nete, Dijle, Zenne en Dender) onderhevig aan de
getijdenwerking en mengen zoet en zout water zich. Het getij dringt dus het estuarium binnen
vanaf de Scheldemonding en dringt diep door tot in het binnenland: in Gent kan je de getijden
van de rivier waarnemen. Zo stroomt bij Vlissingen, waar de Schelde aan de monding zo’n 5
kilometer breed is, 2 maal daags meer dan 1 miljard m3 water de rivier in en uit. 1 miljard m3 komt
overeen met 400.000 olympische zwembaden.
De rivier is 350 kilometer lang en grote delen ervan zijn gekanaliseerd. Meer dan 250 stuwen
en sluizen vormen de kunstmatige verbindingen tussen gedeelten van de rivier en tussen de
rivier en haar zijrivieren en kanalen. Stroomopwaarts van Gent is de Schelde over 138 kilometer
gekanaliseerd.
De Schelde ligt voor 31% op Frans grondgebied, 17% op Waals grondgebied, 1% op Brussels
grondgebied, 43% op Vlaams grondgebied en 8% op Nederlands grondgebied. Het stroomgebied
is onderverdeeld in 10 rivierbekkens: Bovenschelde, Schelde-estuarium, Hene, Skarpe, Leie,
Dender, Zenne, Dijle, Demer en Nete.
(Bron: Internationale Scheldecommissie)
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Waarom een jongerenparlement voor de Schelde?
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Oppervlakte van het stroomgebied:
22.116 km2
Oppervlakte van het stroomgebiedsdistrict:

De Schelde was zelfs een van de meest vervuilde rivieren van Europa. Heel wat waterlopen werden
doorheen de jaren gebetonneerd, ingedamd of rechtgetrokken. Met alle gevolgen van dien: van verhoogde
overstromingsrisico’s tot het verdwijnen van een bloeiende rijkdom aan planten en dieren. De uitdagingen
voor de toekomst werden dag na dag groter en complexer. De nood aan innovatieve ideeën, initiatieven
en oplossingen groeide, net als het besef dat mensen zich opnieuw meer verbonden moeten voelen met
water als gemeenschappelijk goed in hun omgeving. Meer zelfs: het zijn belangrijke randvoorwaarden om
van integraal waterbeheer een succesverhaal te maken. Nieuwe samenwerkingsverbanden drongen zich
op, over de landsgrenzen heen. Want een rivier houdt nu eenmaal geen rekening met landsgrenzen.

36.416 km2
Lengte van de hoofdstroom:
350 km, waarvan 138 km gekanaliseerd
Hoogte van de bron:
95 m
Hoogste punt in het stroomgebied:
212 m (Wallonië)

Zo ontstond het idee om in eerste instantie jongeren meer te betrekken bij water management. Diverse
samenwerkingsverbanden, zoals het Schelde Jongerenparlement, bieden hen kansen om zich te
engageren, elkaar te ontmoeten, samen te brainstormen, hun mening te geven, zich te verdiepen in het
thema water en de daarbij horende uitdagingen en uiteraard innovatieve oplossingen en acties voor te
stellen voor waterbeheer vandaag en morgen.

Laagste punt in het stroomgebied:
-2 m (Nederland)
Bevolking van het stroomgebiedsdistrict:
12.855.000 inwoners
Gemiddelde bevolkingsdichtheid in het
stroomgebiedsdistrict:
352 inw/km2
Per dag stroomt 10 miljoen m3 water naar de zee
(dit is een gemiddeld debiet van 115 m3/sec)

De voorbije 40 jaar evolueerde het Franse
waterbeleid van een gecentraliseerd en
fragmentarisch beheer naar een meer lokale,
geïntegreerde en participatieve aanpak. De
werking werd opgesteld naar stakeholders die
voorheen niet betrokken waren. Zo nodigden
we bijvoorbeeld jongeren uit om actief te
participeren bij het waterbeheer in hun regio.

(Bron: ScaldWIN, een Interreg project voor een betere
waterkwaliteit in het internationale stroomgebiedsdistrict
van de Schelde, met alle betrokken overheden)
Kaart @ ISC (International Scheldt Commission)
Olivier Thibault,
Wateragentschap Artois-Picardie
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Het Schelde Jongerenparlement
Een participatief jongerenproject rond water, in het internationaal stroomgebiedsdistrict
van de Schelde.

Doelstellingen
1.

De betrokkenheid van jongeren bij het waterbeheer van hun regio vergroten. Het Schelde Jongerenparlement kadert in
de doelstellingen rond publieksparticipatie geformuleerd in de Europese kaderrichtlijn Water (zie pagina 10). Educatie
en burgerschap zijn twee speerpunten van dit project. Het Schelde Jongerenparlement coacht, begeleidt en vormt
jongeren rond de thema’s water en waterbeheer. Ze krijgen kansen om kennis, ervaringen en visies met elkaar te delen
en onderling uit te wisselen. Zo kunnen ze uitgroeien tot actieve burgers en (water)actoren op lokaal niveau en bij
uitbreiding op nationaal en internationaal niveau.

2. De stem van jongeren doen wegen op het beleid. Het Schelde Jongerenparlement bouwt bruggen tussen jongeren,
beleidsmakers en de maatschappij. Via bottom-up participatie en vanuit de opgebouwde eigen kennis en expertise
geven ze het beleid met betrekking tot de thema’s mee vorm. De stem van jongeren inspireert beleidsmakers om via
hun netwerk water- en duurzaamheidsacties op te zetten naar bredere maatschappelijke doelgroepen toe.

Doelgroep: Wie zijn de Scheldejongeren?

3. Grensoverschrijdende samenwerking. Jongeren kunnen hun eigen mening geven en hun stempel op het beleid drukken,

Het project richt zich tot jongeren tussen 16 en 26 jaar uit Frankrijk, België en Nederland.
Het Schelde Jongerenparlement is immers niet op schaal van landen georganiseerd, maar
volgt de stroming van het water: in dit geval het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van
de Schelde. Deze regio strekt zich uit over het Noorden van Frankrijk, bijna heel Vlaanderen,
Brussel, een deel van Wallonië en de Nederlandse provincie Zeeland.

los van politieke systemen. Dat maakt grensoverschrijdende en internationale samenwerking, zoals het opstarten van
jongerenparlementen in andere stroomgebieden, gemakkelijker. Zo bouwen de Scheldejongeren mee aan een netwerk
van organisatoren van jongerenparlementen die elkaar versterken.
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sociale competenties
Via de brede werking van het Schelde Jongerenparlement verwerven de jonge deelnemers competenties die hun
persoonlijke ontwikkeling verrijken en hen een sterke positie op de arbeidsmarkt geven. Een bloemlezing van wat
een deelname aan het project zoal teweegbrengt bij de jongeren: kritische ingesteldheid, zelfvertrouwen boosten,
ondernemingslust aanwakkeren, creativiteit stimuleren, verantwoordelijkheidsgevoel aanscherpen, teamgeest
creëren, leiderschapskwaliteiten en organisatievermogen ontwikkelen, verdraagzaamheid, solidair, begripvol en
respectvol zijn in de omgang met anderen, communicatievaardigheden oefenen, probleemoplossend denken,
talenkennis opdoen, onderhandelvaardigheden testen, enzovoort.

EUROPESE KADERRICHTLIJN WATER
Eén van de belangrijkste milieurichtlijnen voor water is de Europese kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn is sinds 22 december 2000 van
kracht en tekent een uniform waterbeleid uit in de hele Europese Unie. Het doel van de kaderrichtlijn Water is de watervoorraden en
de waterkwaliteit in Europa veilig stellen en de gevolgen van overstromingen en perioden van droogte afzwakken. De kaderrichtlijn
Water verplicht de lidstaten duurzaam met water om te springen. Hiervoor moeten ze beheerplannen opstellen per stroomgebied: de
natuurlijke geografische en hydrologische eenheid. Deze stroomgebiedbeheerplannen bevatten doelstellingen en maatregelen om de
goede toestand van het watersysteem te bereiken tegen uiterlijk 2027.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Sinds 2015 onderschrijft het project de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties: een
actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid
te plaatsen. De werking van het Schelde Jongerenparlement kadert voornamelijk binnen Doelstelling 6: Schoon
water en sanitair - verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.
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Algemene werking
GoodPlanet Belgium

Het Schelde Jongerenparlement is sinds 2012 volwaardig waarnemer binnen de Internationale Scheldecommissie (zie pg.
15). Een delegatie van het Schelde Jongerenparlement neemt jaarlijks in december deel aan de plenaire zitting van de
Internationale Scheldecommissie, waar ze in dialoog gaan met beleidsverantwoordelijken uit de vijf regio’s van de drie
landen. Wateragentschap Artois-Picardie en GoodPlanet Belgium, een publieke instelling in Frankrijk en een ngo uit België,
sloegen de handen in elkaar om dit participatief jongerenproject te initiëren, begeleiden en ondersteunen.

GoodPlanet Belgium inspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door
positieve acties te ondernemen en expertise te delen. De organisatie ontwikkelt en begeleidt
projecten, workshops en educatieve tools rond alle duurzaamheidsthema’s. Jaarlijks bereiken
de 50 medewerkers zo 350.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België. GoodPlanet
is de Belgische partner in een internationaal netwerk opgericht door de bekende Franse cineast
en fotograaf Yann Arthus-Bertrand. Deze samenwerking leidt tot een nieuwe synergie: een sterke
boodschap om steeds meer mensen te inspireren voor een duurzame samenleving, geïllustreerd
door indrukwekkend beeld- en filmmateriaal van Yann Arthus-Bertrand.
www.goodplanet.be

Toen GoodPlanet nog GREEN (Global Rivers
Environmental Education Network) heette,
speelden we een pioniersrol wat betreft het
opzetten van jongerenparlementen rond water.
Stroomgebiedparlementen, zoals het Schelde
Jongerenparlement, zijn een logisch gevolg van
de jongerenwerkingen die we op lokaal niveau
in Brussel en op Europees niveau al opstartten
en begeleidden. Werken volgens natuurlijke
grenzen, in dit geval stroomgebieden, zit in
het DNA van onze organisatie.

Voorbereiding
Via educatieve bezoeken en lokale en internationale vormingsen uitwisselingsmomenten bereiden de jongeren zich voor op de
plenaire zitting. Zo maken ze kennis met stakeholders als overheden,
bedrijven, havens of belangengroepen. Daarnaast duiken ze in
actuele watergerelateerde thema’s.

Plenaire sessie
Elk jaar brengt het Schelde Jongerenparlement jongeren
samen om te discussiëren over het beheer en de
waardering van dit stroomgebied. Zij gaan rechtstreeks
in dialoog met beleidsverantwoordelijken. Het blijft
echter niet bij woorden: concrete acties, zoals ‘Schelde
à la Carte’ (zie pg 21), kregen vorm als
gevolg van deze bijeenkomsten.
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Jo Van Cauwenberge,
directeur GoodPlanet
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Wateragentschap Artois-Picardie

Internationale Scheldecommissie

Het Wateragentschap Artois-Picardie is een openbare instelling verbonden aan de Franse
minister van Ecologie en Duurzame Ontwikkeling. In Frankrijk werden er in navolging van de
waterwet in 1964 6 wateragentschappen opgericht.

Deze intergouvernementele instelling voor een duurzaam beheer van het Scheldedistrict is
ontstaan in de geest van de Europese kaderrichtlijn Water.

Het wateragentschap is betrokken bij de uitvoering van het nationaal beleid rond water en
aquatisch milieu. Sinds oktober 2000 maakt deze missie deel uit van de doelstellingen Europese kaderrichtlijn Water.
Het agentschap draagt als instelling van openbaar nut bij tot de vermindering van alle soorten watervervuiling en helpt
water en aquatische milieus te beschermen via financiële steun, de uitwerking van en via het verzamelen en inzetten van
watergegevens om de kennis te vergroten, het beheer te verbeteren en om te evalueren.
De actieradius dekt de volledige Noordelijke departementen en Pas de Calais, en gedeeltelijk de departementen van
de Somme, de Aisne en de Oise. Het Wateragentschap Artois-Picardie ondersteunt het Schelde jongerenparlement en
coördineert het jongerenparlement van het bekken van Artois-Picardie in samenwerking met de Franse minister van
Onderwijs. www.eau-artois-picardie.fr

Van bron tot monding van de Scheldestroom verenigt de commissie zes partnerstaten en
-regio’s : Frankrijk, België en zijn drie deelgewesten – Wallonië, Brussel Hoofdstad en Vlaanderen
– evenals Nederland. Deze partijen hebben als doel tot een duurzaam en integraal beheer te
komen van het hele district, door cruciale uitdagingen aan te pakken, zowel kwantitatief (zoals
hoogwater, overstromingen, droogte…) als kwalitatief (door te ijveren voor een goede ecologische
toestand en verontreinigingen te bestrijden).
De commissie is onderverdeeld in 4 werkgroepen (coördinatie, hydrologie, grondwater en monitoring oppervlaktewater)
en 2 projectgroepen (calamiteuze verontreiniging en masterplan vis). www.isc-cie.org

Een stroomgebied als dat van de Schelde
heeft de vernieuwende geest van jongeren
nodig. Zonder vooroordelen en beter gewend
om samen te werken dan wij, volwassenen.
De Scheldejongeren laten zien wat jongeren
kunnen bijdragen aan een maatschappij
die beheerst wordt door techniek en waarin
de mens het risico loopt opzij geschoven te
worden door allerlei regels. Het enthousiasme,
de openheid en de ideeën van jongeren zijn
als frisse druppels voor de Schelde. En in tijden
van klimaatverandering en waterschaarste
heeft iedereen volstrekt daar nood aan!
Arnould Lefébure,
algemeen secretaris
Internationale Scheldecommissie
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10 jaar Schelde Jongerenparlement

Voorgeschiedenis

1998 GoodPlanet (voorheen GREEN) werkt al sinds
1998 rond het thema water, via onder andere het project
Leven met de Maas en de Schelde in samenwerking met
GREEN Nederland (bestaat niet meer) en European River
Network.
Laatstejaars van het secundair onderwijs uit het hele
stroomgebied van onze twee grote rivieren werken
aan een actie-onderzoek rond een lokaal waterthema,
bijvoorbeeld verslag uitbrengen van wateronderzoek of
een beheersprobleem in kaart brengen. 400 jongeren
met de meest inspirerende projecten uit Vlaanderen,
Wallonië, Brussel en Nederland komen samen en wisselen
hun ervaringen uit over duurzaam waterbeheer in hun
stroomgebied.

Europees Jongeren Parlement voor Water
Dit project sensibiliseert jongeren voor
duurzaam waterbeheer enerzijds en
voor het belang van burgerparticipatie
anderzijds. Het programma is uitgebreid:
debatten met experts, case studies,
workshops rond projectontwerp en de
creatie van leermiddelen, interculturele
activiteiten, …. Via hun deelname
krijgen de jongeren bovendien inzicht in
democratische processen, zoals validatie
van de acties door debat en stemming
tijdens plenaire sessies of de verkiezing
van vertegenwoordigers.

2006 tot 2016

1999 De jonge deelnemers van het project Leven met
de Maas en de Schelde gaan naar het eerste Europees
Jongerenparlement voor Water in het Zuid-Franse
Espalion.

2001 In Barcs in Hongarije wordt het tweede Europees
Jongerenparlement voor Water georganiseerd.

Deze bijeenkomst met 80 jongeren uit 15 Europese
landen werd georganiseerd door GoodPlanet (GREEN)
samen met de ngo ‘Solidarity Water Europe’, naar een
idee uit het Wereldwatercontract. Voor het eerst krijgen
jongeren in Europa de kans om een rol te spelen binnen
het waterbeleid.
In Espalion ontstond het idee om waterparlementen
een lokale invulling te geven en tweejaarlijks een
Europees Jongerenparlement te organiseren. Zo
ontstond het Brussels en het Waals Jongerenparlement
voor Water. Wateragentschap Artois-Picardie liet
zich door deze projecten inspireren en richtte ook een
jongerenparlement rond water op. Later werden er tussen
deze drie jongerenparlementen lokale ontmoetingen
rond waterbeheer opgezet. Brussel ontving een delegatie
uit Frankrijk en omgekeerd.
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2003 Het Belgische Geel is gaststad voor de 160
jongeren uit 29 landen die deelnemen aan SPLASH, het
derde Europees Jongerenparlement voor Water.
De delegatie spoort met de speciaal ingelegde SPLASHtrein naar Brussel voor een dialoog met Europarlementariërs
en vertegenwoordigers van de Europese Commissie
in het halfrond van het Europees Parlement. Er wordt
onder de impuls van de jongeren samen gediscussieerd
over de uitdagingen van de Europese kaderrichtlijn
Water en internationale samenwerking. Een innovatieve
bijeenkomst voor de watersector op dat moment,
want zelfs binnen de Europese Commissie was er tot
dan toe weinig samenwerking tussen de verschillende
departementen die rond water werken. Ook het feit
dat er voor het eerst jongeren van buiten Europa (uit
Marokko, Zuid-Afrika, Brazilië, …) deelnemen, maakt deze
bijeenkomst uniek. Uit deze en voorafgaande lokale
ontmoetingen tussen jongerenparlementen uit Frankrijk
en België groeide het idee om per stroomgebied te
werken.

Start Scheldejongerenparlement
2006 Stroomgebiedparlementen worden werkelijkheid

80 jongeren uit het Internationaal Stroomgebiedsdistrict
van de Schelde komen voor de eerste keer samen aan
de bron van de Schelde in het noorden van Frankijk.
Ze leggen de grondslag voor de samenwerking tussen
de Scheldejongeren. In 4 commissies bespreken
ze de verschillende doelstellingen van het Schelde
Jongerenparlement.
De jongeren stellen voor om elk jaar samen te komen via
‘Schelde-ontmoetingen’, bijeenkomsten die qua locatie
de loop van de Schelde volgen van de bron tot aan de
monding in Vlissingen. Op deze bijeenkomsten worden
de jongeren inhoudelijk voorbereid op de debatten met
politici en beleidsmakers.

2007 Schelde-ontmoetingen versterken de banden

De Scheldejongeren komen samen in Wez-Velvain
aan de Frans-Belgische grens. Ze spreken af om de
ontmoetingsplaats te bereiken zonder de hulp van
gemotoriseerd vervoer: met de fiets, met het openbaar
vervoer, al wandelend of zelfs met een skateboard. Deze
ontmoetingen versterken de banden onder de jongeren
en verhogen de motivatie om samen projecten uit te
werken. Wateragentschap Artois-Picardie, GoodPlanet
en de Internationale Scheldecommissie ondertekenen
officieel het samenwerkingsverband

2008

Charter, actieplan en eerste plenaire zitting van
het Schelde Jongerenparlement
De derde Schelde-ontmoeting vindt plaats in Kieldrecht aan
de Belgisch-Nederlandse grens. De deelnemers bezoeken
het natuurgebied het Verdronken land van Saeftinghe,
het grootste brakwaterschor van Europa. Deze en andere
activiteiten en vormingen op de planning voorzagen
de jongeren van de nodige input om een de volgende
documenten voor te bereiden:
•

Een charter met gedeelde waarden en politieke eisen,
dat enerzijds dienst doet als maatschappelijke verklaring
van het Schelde Jongerenparlement en anderzijds de
basis vormt voor de verdere samenwerking.

•

Een actieplan voor de komende 3 jaar

Op 14 en 15 oktober 2008 hield het Schelde Jongerenparlement voor alle jongeren uit het stroomgebieddistrict
van de Schelde haar eerste plenaire zitting binnen het
kader van het congres ‘Water en Klimaatverandering’ van
de Universiteit Antwerpen. Een uitgelezen kans om met
wetenschappers en beleidsmakers in dialoog te gaan.
Het charter en het actieplan worden voorgesteld. Deze
documenten zullen de projectwerking rond water en
duurzame ontwikkeling van het Schelde Jongerenparlement
verder vormgeven.
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Actieplan 2009-2011
• Tijdens de plenaire zitting in Antwerpen gaven de jongeren aan dat ze zich verder wilden verdiepen in onder andere
ecotoerisme en duurzaam ondernemen.
• Wateronderzoek gebeurt overal. De verschillende lokale overheden werken echter met verschillende methoden, wat
resultaten vergelijken onmogelijk maakt. De jongeren willen deze problematiek aanpakken. De eerste plenaire zitting
van het Schelde Jongerenparlement gaf het startsein voor de opstart van een GIS-database (GIS = geografisch
informatiesysteem) en het latere, daaraan gekoppelde project ‘Schelde à la Carte’
‘Schelde à la Carte is een grensoverschrijdend wateronderzoek op basis van dezelfde parameters, in samenwerking met
secundaire scholen. De leerlingen monitoren de kwaliteit van waterlopen in hun omgeving en vullen de GIS-database aan
met hun meetresultaten. Er worden 2 parameters gemeten: de biotische index en het nitraatgehalte. Een handleiding
ondersteunt de deelnemende leerkrachten. De resultaten worden weergegeven op een kaart. De jongeren gebruiken deze
tool onder andere om de waterkwaliteit binnen
het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van
de Schelde aan te kaarten bij beleidsmakers en
bevoegde instanties tijdens de plenaire zitting
in 2014. Dit project biedt de mogelijkheid om
een vinger aan de pols te houden wat betreft
de opvolging van de Europese kaderrichtlijn
Water. Via Schelde à la Carte willen de jongeren
bovendien het beleid inspireren om in hun
voetsporen te treden.

• Het project Scheldt’Art wordt opgestart in
2008 tijdens de eerste plenaire zitting van het
Schelde Jongerenparlement. Het project wil het
patrimonium van het stroomgebied valoriseren
en jongeren via een wedstrijd op een creatieve
manier laten kennismaken met dit aspect.
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2009 Vierde internationale Schelde-ontmoeting aan
de monding in Vlissingen, Nederland
In het voorjaar steken de Scheldejongeren de laatste grens
over om aan de monding van de Schelde. Het centrale
thema is economie, omdat scheepvaart en internationale
handel een belangrijke rol spelen aan de monding van
een rivier.
In het na jaar verzamelt een enthousiaste groep
Scheldejongeren zich voor de vijfde maal, deze keer aan
de baai van de Somme in Noord-Frankrijk. Ze toetsen het
charter en het actieplan aan de realiteit. De deelnemers
zien duurzaam omspringen met water ruimer dan enkel
het beheersaspect. Tijdens hun eerste plenaire zitting in
2008 in Antwerpen gaven ze bijvoorbeeld al aan dat ze
onder andere meer willen werken rond duurzaam toerisme
en duurzaam ondernemen. Dat wordt in de praktijk
omgezet via een bezoek aan Parc du Marquenterre, een
mooi voorbeeld van ecotoerisme. Tijdens de oversteek
van de baai zien de jongeren hoe verzanding dit kostbare
ecosysteem bedreigt. Bij het bedrijf Ecover ontdekten ze
hoe industrie en duurzaam watergebruik hand in hand
kunnen gaan.
Water Youth Congres in Istanbul, Turkije
GoodPlanet is partner van het Water Youth Congres
dat plaatsvindt tijdens het Wereld Water Forum in
Turkije. 5 Scheldejongeren nemen deel om hun ervaring
internationaal te valoriseren. Ter voorbereiding komen
de jongeren bij elkaar tijdens ‘Bruggen naar Istanbul’, een
bijeenkomst in de Belgische senaat in samenwerking met
de water-ngo Protos. De jongeren keuren tijdens deze
zitting 7 aanbevelingen goed om mee te nemen naar
Istanbul.

2010

International Water Messengers Days in
Brussel, België Gedurende 3 voorbereidende dagen
wisselen een 100-tal Europese jongeren ervaringen uit
rond de thema’s water, biodiversiteit, internationale
samenwerking,
klimaatverandering,
mensenrechten
en watergebruik in het dagelijkse leven. In november
komen ze samen aan het Atomium in Brussel voor de
actie ‘WATER voor ALLEN, ALLEN voor WATER’. 2000
kinderen en jongeren uit Brusselse scholen, maar ook
uit Frankrijk, Nederland, Slovenië, Griekenland en Italië,
sturen hun waterboodschap de wijde wereld in. Tijdens
dit internationaal evenement vindt eveneens de plenaire
zitting van het Schelde Jongerenparlement plaats. Zo
bereiken de waterboodschappen van de jongeren ook de
aanwezige beleidsmakers. Uit deze bijeenkomst groeit
het idee voor een project dat de boodschappen ook
wereldwijd deelt en verspreidt.
In 2010 zijn de Scheldejongeren ook vertegenwoordigd op
de eerste European Youth Water Summit in het Europees
parlement in Brussel .
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2011 10

2012 Het eerste Wereld Jongerenparlement

EJW in Arnhem en voorbereiding Wereld
Jongerenparlement voor Water in Douai, Frankrijk
Een delegatie van het Schelde Jongerenparlement neemt
deel aan het 10e Europees Jongerenparlement voor
Water in Arnhem, Nederland. De thema’s waterkwaliteit,
watercapaciteit en waterveiligheid zijn het onderwerp
van de debatten.
e

voor Water in Marseille, Frankrijk
Samen met het Internationaal Secretariaat
voor Water en Wateragentschap ArtoisPicardie organiseert GoodPlanet het eerste
Wereld Jongerenparlement voor Water tijdens
het 6e Wereld Water Forum in Marseille. Een
delegatie van het Schelde Jongerenparlement
tekent present. De Belgische Scheldejongere
Bart Devos wordt verkozen als voorzitter van
het Wereld Jongerenparlement voor Water.

Tijdens een internationale bijeenkomst in Douai wordt
het eerste Wereld Jongerenparlement voor Water
voorbereid, onder andere via een reflectiedag al varend op
een binnenvaartschip. De jongeren geven het symbolisch
startschot voor het Wereld Jongerenparlement voor Water
door het water dat ze uit hun eigen regio meegenomen
hadden samen te voegen en in de plaatselijke rivier, de
Scarpe, te laten stromen die op haar beurt het water naar
de Schelde brengt.

Ontmoetingsweekend in Brussel
Later dit jaar ontmoeten de Scheldejongeren elkaar tijdens
trefdagen in Brussel. Tijdens dit ontmoetingsweekend
werken Scheldejongeren uit Frankrijk en België aan het
formuleren van doelstellingen. Via een ‘cruise’ ontdekten
ze het kanaal van Brussel en het industrieel patrimonium
gelinkt aan de aanwezigheid van water in de stad.

Wereld Jongerenparlement voor Water
Dit actief netwerk van jongeren met een hart voor water bestaat uit meer dan 80 jongeren
uit 71 landen. Via concrete acties willen ze jongerenparticipatie in de watersector
bevorderen. Het Wereld Jongerenparlement voor Water is actief op zowel lokaal,
regionaal als internationaal niveau. Lokaal leggen ze zich toe op het realiseren van acties
rond het recht op water en sanitair. Op mondiaal niveau strijden ze bij instituten zoals de
Verenigde Naties voor erkenning van de rol van jongeren in de watersector.
www.pmje-wypw.org

Ze maken een grote fresco over het thema water die ze
later meenemen naar Marseille bij wijze van ‘vlag’ om de
aanwezigheid van de jongeren duidelijk te manifesteren
op het Wereld Water Forum. Nadien krijgt het artistiek
werk een plaats in de kantoren van Wateragentschap
Artois-Picardie.
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2013 - Grensoverschrijdend banden versterken
Wereldwaterdag in Nederland
De Scheldejongeren nemen deel aan Wereldwaterdag in Nederland. Ze geven het programma mee vorm door tijdens de
geplande conferenties over hun ervaringen te getuigen.
11e Europees Jongerenparlement voor Water in Armenië
Dit jaar zijn de Scheldejongeren ook vertegenwoordigd op het Europees Jongerenparlement voor Water in Armenië met als
centraal thema waterbeleid. Anna Kalaschova van het Schelde Jongerenparlement wordt verkozen als vice-voorzitster. In
het na jaar stellen ze de slotverklaring en de werking van het Schelde Jongerenparlement voor aan de commissie Leefmilieu
van het Vlaams parlement in Brussel.
1e Scheldt’Outing in Hongarije
De Schelde stroomt door dichtbevolkt gebied en is als waterloop veranderd en bepaald door menselijke ingrepen. Het idee
groeide om deze situatie te vergelijken via een actieve verkenning van natuurlijke en ongerepte rivieren om zo inspiratie op
te doen om het waterbeheer van de Schelde te verbeteren. In 2013 vaart een delegatie Scheldejongeren onder de noemer
‘Scheldt’Outing’ met de kayak een stuk van de Drava rivier af in het Nationaal Park Donau-Drava in Hongarije. Ze verdiepen
zich in de plaatselijke watercultuur en gaan op zoek naar gelijkenissen en verschillen met het waterbeleid in het Scheldedistrict. De jongeren krijgen de kans om hun bevindingen en ervaringen van het voorbije werkjaar af te toetsen met de
lokale jongeren en bevolking. Deze internationale uitwisseling geeft het Schelde Jongerenparlement een extra dimensie:
het netwerk breidt uit en ook de onderlinge band tussen de jongeren wordt sterker.
Dostrade, een toekomst voor de Bovenschelde
Dit project wil een duurzame en geïntegreerde grensoverschrijdende visie ontwikkelen voor de Boven-Schelde (Cambrai
tot Gavere) en is een Interreg IVA (France-Wallonie-Vlaanderen) project. De toekomstvisie met als horizon 2030 luidt:
de grensoverschrijdende Vallei van de Bovenschelde wil uitgroeien tot een gastvrije, dynamische, solidaire en culturele
regio met centraal de Schelde als blauw-groene verbindingsas tussen de regio’s, gemeenten en steden. De Vallei zoekt de
samenwerking op met aanpalende regio’s en riviervalleien aan de hand van een studie, ateliers, ronde tafel ontmoetingen
en terreinbezoeken. Het Schelde Jongerenparlement speelde voornamelijk een rol via netwerking en deelname aan
reflectiedagen. www.dostrade.eu
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2014 - Een nieuwe aanpak
Plenaire zitting in Doornik, België
Het Schelde Jongerenparlement lanceert een nieuwe gefaseerde aanpak in samenwerking met scholen rond het kernthema
blauwgroene netwerken. Dat tra ject start met een inleidende workshop in de klas. De jongeren krijgen de opdracht mee een
SWOT-analyse uit te voeren rond het thema water in hun eigen regio. Tijdens 2 voorbereidende trefdagen in Doornik met
voornamelijk jongeren uit Frankrijk en België leggen ze de resultaten samen. Ze identificeren overeenkomsten en verschillen
en zoeken samen manieren om elkaars situatie te verbeteren. Tijdens de plenaire sessie leggen ze hun aanbevelingen voor
om de blootgelegde zwakke punten en bedreigingen aan te pakken. De jongeren keren huiswaarts met concrete ideeën
voor wateracties in hun eigen regio.
12e EJW en voorbereiding Wereld Jongerenparlement voor Water in Douai
De Scheldejongeren nemen in december 2014 ook deel aan de voorbereidende bijeenkomst van het Wereld
Jongerenparlement voor Water in Douai. Op het marktplein wordt er een fietsactie georganiseerd om geld in te zamelen
voor jongerenprojecten rond water. 400 enthousiastelingen trapten 1800 gesponsorde kilometers op 40 spinning-fietsen,
samen goed voor 16 000 euro. De opbrengst gaat naar 5 verschillende waterprojecten, waaronder 3 initiatieven van het
project Young Water Solutions (zie pg 38) in Bangladesh en Burkina Faso.
2e Scheldt’Outing in Slovakije
In 2014 vindt ook de 2e editie van het uitwisselingproject Scheldt’Outing plaats in Slovakije. De jongeren willen ter plaatse
onderzoeken hoe je waterinfiltratiezones
aanlegt in de strijd tegen overstromingen,
hoe grondwaterlagen herstellen, hoe
regenwater infiltreert, enzovoort. Met
andere woorden: hoe kan de natuur ons
helpen in de strijd tegen overstromingen
en wat zijn de diverse en complexe linken
tussen water en klimaat? Lokale partner
Ludia a Voda is expert op dit gebied. De
jongeren worden geconfronteerd met de
alternatieve visie op klimaatverandering
van oprichter Michal Kravcik. De debatten
laaien hoog op en er worden nieuwe
inzichten opgedaan. Via uitstappen
leren de jongeren het landschap van het
stroomgebied van de Donau kennen.
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Ze bouwen een kleine dam om overstroming te voorkomen. De
linken tussen klimaat en water worden dus niet alleen theoretisch,
maar ook in de praktijk steeds duidelijker. Aan het einde van de
week verzamelen lokale overheden en belangengroepen om te
luisteren naar de indrukken en ervaringen van de jongeren.
Expertise-uitwisseling in het kader van de Pacco-test
Op vraag van de stadsontwikkelingsorganisatie City Mine(d) was
het Schelde Jongerenparlement betrokken bij het ontwikkelen van
de Pacco-test en meer concreet een wateranalyse in Brussel. Deze
test wil verder gaan dan de kwaliteit van het oppervlaktewater
meten. Het moet een slimme tool worden om het water in de
stad te laten spreken. De Pacco-test kan veranderingen in het
water signaleren, uitleggen waarom het water is veranderd en
wat de risico’s zijn en meegeven hoe er eventueel kan worden
ingegrepen om te anticiperen of deze risico’s te minimaliseren.
www.paccotest.org
Jongerenparlement voor Water van Artois-Picardie
In 2014 wordt Scheldejongere Morgan Lefévère verkozen als
voorzitter van het Jongerenparlement voor Water van de regio
Artois-Picardie.
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2015 - Sterk jaar voor de Scheldejongeren
Plenaire sessie in de Belgische senaat
100 jongeren ontmoeten elkaar in het halfrond van de
Senaat, in het federale Parlement in Brussel, voor de
plenaire sessie van het Schelde Jongerenparlement.
Ze delen hun aanbevelingen met de aanwezige politici
en beleidsmakers. Ook een bezoek aan de expo Water
Awareness 2015 Solutions staat op het programma. Het
idee voor dit GoodPlanet-project ontstond in 2010 tijdens
de International Water Messenger Days. De expo bundelt
de (meer dan) 2015 oplossingen, acties en boodschappen
van waterhelden wereldwijd, onder andere van de
Scheldejongeren. In het Koninklijk Park aan de overkant
van het gebouw verzamelen 2000 kinderen en jongen na
hun Walk for Water in het kader van Wereldwaterdag. Ze
overhandigen de duizenden oplossingen aan de Belgische
vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking.

EscautSchelde 2013
Het Schelde Jongerenparlement wordt de jongerenwerking van het project EscautSchelde 2013. Deze organisatie heeft als
doel alle verenigingen, steden, gemeenten en andere initiatieven rond de Schelde te verenigen. www.escaut2013.eu
Big Jump Challenge in Brussel
Tijdens de zomer neemt het Schelde Jongerenparlement deel aan de slotbijeenkomst van Big Jump Challenge, het
jongerenluik van de campagne Big Jump. Dit initiatief berust op een eenvoudig concept: elke tweede zondag van juli
springen burgers uit heel Europa om 15u in het water om hun eis voor proper water kracht bij te zetten. Tijdens deze
bijeenkomst stellen Jongeren uit heel Europa hun lokale waterprojecten en -acties op een creatieve manier aan elkaar
voor. De rivierambassadeurs van het ‘Youth Network for River Action’ werken samen aan een jongerenmanifest voor
waterbescherming en stellen dit voor in het Europees parlement. www.bigjumpchallenge.net
3e Scheldt’Outing langs de Sebou rivier in Marokko
Voor deze derde internationale Scheldt’Outing trokken de Scheldejongeren naar het rivierbekken van de Sebou in Marokko.
Ze willen de positieve dynamiek van samenwerking tussen jongeren en beleidsmakers uitdragen naar stroomgebieden
elders in de wereld. Daarvoor waren ze in contact met stakeholders uit zowel het internationaal stroomgebied van de Donau,
als uit het nationaal stroomgebied van de Sebou in Marokko. De Sebou kampt met verschillende problemen, waaronder
watervervuiling. De jongeren reizen van de bron in het Midden-Atlasgebergte tot aan de monding in de Atlantische oceaan.
Samen met een delegatie Oekraïense jongeren en lokale jongeren van zeer diverse netwerken uit heel het stroomgebied
van de Sebou ontdekken ze stap voor stap de toestand van de rivier. Onderweg bezoeken ze onder andere dammen,
irrigatieprojecten voor landbouwcoöperaties en het waterzuiveringsstation van Fez. Stakeholders, waaronder universiteiten,
diverse verenigingen en het Wateragentschap van het stroomgebied van de Sebou, inspireren de jongeren onderweg
om zelf actie te ondernemen. Samen creëren ze een sensibiliserende poster die over het hele stroomgebied verspreid
wordt. De Scheldejongen inspireren op hun beurt ook de Marokkaanse partners. Zij beslissen namelijk om ook een lokaal
jongerenparlement rond de Sebou op te richten: l’Assemblée des Jeunes de l’Oued Sebou.

2e Wereld Jongerenparlement voor Water drukt stempel
op Wereld Water Forum in Zuid-Korea
Tijdens het 7de Wereld Water Forum in Zuid-Korea
komen 70 jongeren vanuit de hele wereld samen. De stem
van de jongeren weerklinkt dankzij de inspanningen van
voorzitter Bart Devos en de andere jongere deelnemers
van het Wereld Jongerenparlement voor Water. Na drie
jaar voorzitterschap geeft Belg Bart Devos de fakkel door
aan de Marokkaanse Asma Bachikh.

Escaut Grandeur Nature
Het Europees project Fleuves Grandeur Nature wil innovatieve educatieve tools ontwikkelen om de kennis rond
stroomgebieden en de uitdagingen van waterbeheer te vergroten. Het Schelde Jongerenparlement speelt een rol binnen
dit project als educatief expert en stelt zich kandidaat om de tool uit te testen. Het is een grote representatie van de
Schelde met methodieken om in de klas aan de slag te gaan. De Scheldejongeren gebruiken deze tool in een project dat
ze momenteel ontwikkelen.
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2016 - Het internationaal netwerk breidt uit
13e Europees Jongerenparlement voor Water in
Zwitserland
Drie Scheldejongeren zakken af naar Zwitserland voor
het Europees Jongerenparlement voor Water. Ze worden
ondergedompeld in het thema risicobeheersing en
overstromingen. Claire Pace uit Malta wordt verkozen
als nieuwe voorzitter. Vicevoorzitter Ismael Lagmiri is
afkomstig uit het Scheldegebied (Vlissingen) en zal in
het na jaar ook de COP22 in Marokko bijwonen.
Internationale Ecoschool in Frankrijk
Naast Belgen, Fransen en Nederlanders worden deze
keer ook jongeren uit het stroomgebied van de Sebou in
Marokko en jongeren uit het stroomgebied van de Donau
in Bulgarije uitgenodigd. Samen stellen ze aanbevelingen
op om voor te stellen tijdens de 22ste klimaattop in
Marrakesh in het na jaar.

COP22 in Marokko
Drie Scheldejongeren nemen de aanbevelingen van
de Ecoschool in Duinkerke mee naar de klimaattop in
Marrakesh. Ter plaatse wordt de Assemblée des jeunes
de l’Oued Sebou, het jongerenparlement van het
stroomgebieddistrict van de Sebou, officieel opgericht.
De Scheldejongeren en de Marokkaanse jongeren tekenen
een overeenkomst die de basis legt voor de samenwerking.
Dankzij deze impuls van de jongeren wordt er ook een
akkoord ondertekend tussen Wateragentschap ArtoisPicardie en het Wateragentschap van het stroomgebied
van de Sebou. Op die manier bereikt de werking van het
Schelde Jongerenparlement een belangrijke impact op
systeemniveau.

Assemblée des Jeunes de l’Oued Sebou
De Sebou is een van de meest vervuilde rivieren van Marokko. Binnen deze context ontstond het idee om via een
jongerenparlement jongeren uit het stroomgebiedsdistrict van de Sebou te stimuleren om een rol te spelen bij de
bescherming van hun watervoorraden. Het project biedt een kader waarbinnen jongeren met een gezamenlijke passie voor
water en waterbeheer elkaar kunnen ontmoeten.
De deelnemers hebben stellen drie hoofd-doelstellingen voorop:
1. Jongeren uit het stroomgebieddistrict van de Sebou aanmoedigen om te participeren aan het waterbeleid.
2. Hun ideeën rond duurzaam waterbeheer verspreiden.
3. Acties opzetten om andere jongeren in de regio te sensibiliseren voor de uitdagingen rond de bescherming van de lokale
watervoorraden.

Berlin Summer Camp, Duitsland
Vier Scheldejongeren nemen deel aan het Berlin Summer
Camp van het Youth Network for River Action. Deze
bijeenkomst verenigt jonge activisten uit heel Europa.
Het thema ‘baden in rivieren in steden’ staat centraal,
naar aanleiding van de 40e verjaardag van de Europese
Zwemwaterrichtlijn.
Summer school in Burgas, Bulgarije
Vier Scheldejongeren verdiepen zich in de thematiek van
verzilting van meren. Deze bijeenkomst brengt Belgen,
Nederlanders, Fransen en Bulgaren samen in Burgas aan
de kust van Bulgarije.
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Scheldejongeren in actie
Naast het beleidsluik en de internationale ontmoetingen waren de deelnemende jongeren en scholen ook op lokaal,
nationaal en internationaal niveau actief. Ze zetten eigen projecten op, individueel of in samenwerking met anderen. Enkele
spraakmakende voorbeelden worden in dit hoofdstuk uitgelicht.

Step by Step:
sensibiliserende waterworkshops in de lagere school
Step by Step is een project ontworpen en uitgevoerd
door de delegatie van het Schelde Jongerenparlement
die deelnam aan het Europees Jongerenparlement voor
Water in 2013 in Armenië. Ze ontwikkelden een educatief
tra ject rond het thema water in het Scheldebekken voor
klassen van de lagere school. De jongeren creëerden een
logo, namen zelf contact op met geïnteresseerde scholen,
stakeholders uit de watersector en mogelijke financierders.
Zo haalden ze een beurs binnen via de projectoproep
‘Youth in action’ van JINT, het Vlaams coördinatieorgaan
voor internationale uitwisseling en samenwerking van
jongeren en jeugdorganisaties. Ze organiseerden ook een
vormingsweekend voor de andere Scheldejongeren die aan
dit project deelnamen.
De eerste fase van hun project liep in samenwerking met twee
scholen in Vlaanderen. Er waren 3 contactmomenten met de
leerlingen. Eerst werden de leerlingen ondergedompeld in
het thema water via een ludieke workshop. Daarna gingen
ze op excursie naar Hidrodoe, een educatief centrum rond
het thema water. Tot slot ontmoetten de jonge deelnemers
van de verschillende scholen elkaar om uit te wisselen, in
aanwezigheid van de burgemeester.
Dit concept inspireerde Scheldejongeren uit Nederland en
er worden plannen gemaakt voor een volgende editie.
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Leerlingen

secundair

onderwijs

Studenten monitoren

Secundaire school onderzoekt de mogelijkheden van getijdenstroming voor

bouwen expertise op rond

watervervuiling langs verlaten

energieopwekking

duurzaam waterbeheer

bedrijventerreinen aan de

De vijfdejaars van het Provinciaal Technisch Instituut in
Zottegem voerden in 2010 een wateraudit uit voor de stad,
het OCMW en de sociale huisvestingsmaatschappijen op
vraag van het Schelde Jongerenparlement en Rotary
Zottegem. Het doel was onderzoeken waar en hoe
waterbesparing mogelijk was. De leerlingen werkten een
wateraudit uit voor warm, koud, afval- en regenwater.
In een eerste fase overhandigden ze hun theoretisch
advies aan de stakeholders. In een tweede fase testten
ze hun resultaten in de praktijk in een aantal Zottegemse
woningen. Ze steken de handen uit de mouwen en voeren
waar nodig en mogelijk kleine herstellingen uit. Tot
slot trokken de leerlingen samen met nog twee andere
technische en beroepsscholen naar Roemenië om hun
expertise daar te delen en uit te wisselen met andere
jongeren.

Schelde

Op school kregen we de opdracht een project
op te zetten voor een bedrijf of stichting. We
kozen voor een project rond ‘energie uit
getijdenstroming’ onder begeleiding van
het Schelde Jongerenparlement. We werden
uitgenodigd om onze bevindingen en ideeën
voor te stellen op de plenaire zitting in de
senaat in Brussel, samen met vele andere
jongeren die ook hun voorstellen en oplossingen
bij hadden. Blij met het resultaat, nodigde het
Schelde Jongerenparlement ons een tijdje
later uit voor de Scheldt’Outing in Marokko.
Toen waren we voor school weer bezig aan een
nieuw project over waterzuivering. Aangezien
de rivier die we er zouden leren kennen, de
Sebou, behoorlijk vervuild is, leek het ons een
prima idee om daar meer kennis en ervaring
op te doen.

Dit onderzoeksproject werd in 2012 gevoerd door
studenten van ISA Lille, een hogeschool met onderzoeksen expertisecentrum gespecialiseerd in landbouw en
voeding, leefmilieu en landschap. Ze onderzochten risico’s
en kansen van vier specifieke zones (bedrijventerreinen,
industrie, parken, bossen) aan de Schelde. Als conclusie
van de studie werden er succesvolle revalidatie projecten
naar voor geschoven die als basis dienden voor een
database van oplossingen.
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Corné Den Haan van het Goese
Lyceum in Nederland
(2015)

In 2010 gaf ik me op voor een waterdebat van
het Schelde Jongerenparlement in de senaat.
Ik was toen 17 jaar. Niet zozeer het thema
boeide mij, wel het feit dat het meisje op wie
ik een oogje had ook zou deelnemen. Voor ik
het wist maakte ik deel uit van de Belgische
delegatie voor het Wereld Water Forum in
Istanbul. Ik raakte enorm geboeid door water
en werd in 2012 verkozen tot voorzitter van
het Wereld Jongerenparlement voor Water.
Ondertussen heb ik een eigen organisatie
die jongeren wereldwijd de kans geeft om
drinkwaterprojecten op te richten in hun eigen
regio. Dat ene debat, die ene kans die ik
gekregen heb via GoodPlanet, heeft mijn
leven enorm veranderd.

Young Water Solutions: jongeren wereldwijd ondernemen actie voor water
en sanitatie in hun regio
Veel jongeren willen actie ondernemen en projecten uitvoeren om hun omgeving van water en sanitatie te voorzien. Het
is voor hen echter vaak onmogelijk om de nodige steun te genieten die nodig is om hun projecten uit te voeren: er heerst
scepticisme over de haalbaarheid, jongeren komen om administratieve redenen niet in aanmerking voor financiële steun,
en doordat ze bewezen ervaring missen is het moeilijk om sponsoren aan te trekken. Op deze manier gaat een groot
potentieel verloren, want deze jongeren beschikken wel degelijk over de nodige vaardigheden en verantwoordelijkheidszin
om projecten te ondernemen.
Daarom besloten jongeren van het Schelde Jongerenparlement en het Wereldjongerenparlement voor Water om een
mechanisme te voorzien om dit probleem op te lossen: Young Water Solutions. Als een soort fonds, dient Young Water
Solutions om financiële middelen (tussen 1.000 en 10.000 euro) ter beschikking te stellen van jongeren die zelf willen het
lot in eigen handen nemen en concrete waterprojecten uitvoeren. Op die manier kunnen de jongeren het leven van de
burgers verbeteren door toegang tot water en sanitatie te voorzien. Maar, het is voor hen ook een unieke kans om zichzelf
te bewijzen, praktijkervaring op te bouwen en zo zichzelf te bewijzen. Met andere woorden, Young Water Solutions zorgt
ervoor dat die vele enthousiaste jongeren die actie willen ondernemen en sterke ideeën hebben uitgewerkt rond water en
sanitatie, niet op hun honger blijven zitten en aan de slag kunnen gaan.
Wanneer Young Water Solutions financiële steun uitkeert aan een jongere, wordt die ook begeleidt tijdens de implementatie
en evaluatie van het project. Onze experten controleren de technische kant van het project en waken over de duurzaamheid
en effectiviteit van de interventie van de jongeren.
Zo werden bijvoorbeeld in Wara (Burkina Faso) twee waterpompen gerepareerd. De lokale jongeren werden betrokken en
getraind. Daarna werden de activiteiten gestart om in het uiterste Noorden van Burkina Faso een oase in de Sahel-regio
te vrijwaren en het lokale watergebruik beter te organiseren. Intussen kreeg een jongere uit Bangladesh, Sa jid Iqbal, de
middelen om een betaalbaar systeem voor lokale irrigatie op basis van zonne-energie te ontwikkelen.

Coralie Verhaegen, is lid van het
Schelde Jongerenparlement en
stroomde zo door naar het Wereld
Jongerenparlement voor Water. Ze
is lid van het internationaal team
van Young Water Solutions.

Na de lancering in 2014 had Young Water Solutions twee grote uitdagingen: uitgroeien tot een breed en onderbouwd
initiatief en nieuwe projecten lanceren. Tijdens het Wereldwaterforum in Zuid-Korea in april 2015 zetten 16 stichtende leden
uit alle hoeken van de wereld hun handtekening onder de stichtende akte van Young Water Solutions.
www.youngwatersolutions.org
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Bart Devos, Scheldejongere,
Voorzitter van het Wereld
Jongerenparlement voor Water
(2012-2015) en oprichter van
Young Water Solutions

Mijn avontuur rond water en duurzame ontwikkeling begon eigenlijk al toen GoodPlanet
langskwam op mijn school om het Brussels Jongerenparlement voor het Leefmilieu voor te
stellen. Tijdens verschillende ontmoetingsdagen kwamen Brusselse jongeren bij elkaar om samen
Brussel als duurzame stad te verbeelden. Na deze eerste kennismaking met duurzaamheid kreeg
ik de kans om aan andere GoodPlanet-projecten deel te nemen. Zo maak ik sinds mijn deelname
aan het Wereld Jongerenparlement voor Water deel uit van het Young Water Solutions team. In
september 2015 ging ik met het Schelde Jongerenparlement naar Marokko. Jongeren uit België,
Frankijk, Nederland, Oekraïne en Marokko kwamen er samen voor een uitwisseling rond het
thema water. Zo kregen de aanwezigen een beter inzicht in hun eigen lokale waterproblematiek
en de problemen waar anderen mee worstelen. We leerden hoe waterbeheer verschilt van land
tot land. Zo beseften we ook dat naast financiële middelen ook de cultuur vaak een belangrijke
rol speelt in de verschillende manieren waarop problemen aangepakt worden. Een paar jaar
geleden had ik nooit kunnen bedenken dat ik de kans zou krijgen om zoveel mensen te ontmoeten
die gepassioneerd bezig zijn met water, dé uitdaging van deze eeuw, en dat ik zoveel zou leren
over hoe (onrechtvaardig) de wereld in elkaar zit. GoodPlanet heeft mij de kans gegeven om
mijn gevoel voor ecologie te ontwikkelen en meer deuren te openen dan ik ooit had kunnen
dromen. Bedankt, voor alles.

