
Zoek:

Vitens Evides International (VEI) neemt deel aan de (water)handelsmissie naar de Palestijnse
Gebieden van 5 t/m 9 december onder leiding van het ministerie van Buitenlandse zaken.

De Palestijnse Gebieden ondergaan een sterke metamorfose. De groei van de bevolking vraagt in
medere opzichten om meer water, een schaars goed in de regio. Drinkwatervoorziening is dan ook
cruciaal en volop in ontwikkeling. Vanuit de Palestijnse Water Autoriteit is ingezet op de vorming van
regionale waterbedrijven. Dorpen en steden gaan op deze manier hun drinkwaternetwerken en andere
infrastructuur aan elkaar koppelen. In dit proces staat voorop dat het eindresultaat de vorming van
efficiënt opererende water bedrijven die het water lekverlies weten te minimaliseren zal zijn. VEI heeft
kennis en ervaring in huis om deze waterbedrijven in staat te stellen hun drinkwatervoorziening zo te
verbeteren en uit te breiden. Zowel op technisch, financieel, commercieel als op bedrijfskundig gebied
zet VEI zijn expertise reeds in veel landen in om waterbedrijven ‘sterker’ te maken. Op nadrukkelijk
verzoek van de Jerusalem Water Undertaking, de Water Supply and Sewerage Authority-WSSA uit
Bethlehem, en het waterbedrijf in Gaza strip CMWU is Vitens Evides gevraagd om haar ervaring en
deskundigheid te delen en in te zetten voor de versterking van de waterbedrijven in de Palestijnse
gebieden.

De waterhandelsmissie naar de Palestijnse Gebieden biedt een goede gelegenheid om een goed beeld
te krijgen van de mogelijkheden van de Palestijnse markt, om contacten te leggen met potentiële
zaken- en samenwerkingspartners, en om de samenwerking uit te kristalliseren rondom de
operationele uitdagingen aldaar.

De samenwerking heeft een sterk “vraaggestuurd” karakter waardoor de mogelijkheid ontstaat om in
de loop van het traject andere partijen nadrukkelijk erbij te betrekken.
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