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Bij ons komt het simpelweg uit de kraan. In andere landen veroorzaakt het conflicten op leven en dood. Water is een kostbaar goed.
Sterker: waterschaarste is de allergrootste bedreiging voor wereldvrede. Zo staat zwart op wit te lezen in een recent internationaal
rapport. Dé boodschap op Wereldwaterdag morgen: we moeten met z'n allen zuiniger zijn. Om die missie extra glans te geven, gaan
zeven bekende gezichten kopje onder. Uit liefde voor water. Uit liefde voor later.

WEERVROUW JILL PEETERS (40)

"We hadden vroeger een zwembad thuis. Als kind lag ik daar van 's morgens tot 's avonds in. Ik dook, sprong, maakte salto's van
op de rand. Ergens moet ik op die manier een schrik gepakt hebben. Plots durfde ik niet meer met mijn hoofd onder water. Daardoor
heb ik in mijn puberteit veel minder gezwommen. Maar na een rugoperatie, een paar jaar geleden, heb ik de draad weer opgepikt.
Mijn liefde voor het water is helemaal terug! Uiteraard ligt het wereldwijde watertekort me nauw aan het hart. Ooit stond ik mee aan de
wieg van een waterproject in Kenia. Aan de oevers van het Turkanameer heb ik gezien hoe mama's moesten vechten voor drinkbaar
water voor hun kinderen. Het meer was zo vervuild, dat water maakte hen ziek. We hebben de mensen daar kunnen voorzien van
drinkbaar water en deftig sanitair. Het heeft mijn bewustzijn over waterverbruik aangesterkt en ik trek die lijn door in de opvoeding van
mijn kinderen, en in mijn eigen gewoontes. Uiteraard zijn dat druppels op een hete plaat, maar het móét."

"We beseffen het niet altijd, maar voor al wat je ziet, is water nodig geweest. De rozen die je koopt in de Aldi, zijn geteeld en gevoed
met water in Ecuador: ze hebben daar hun water nochtans méér dan nodig, want door de opwarming van de aarde verliezen ze de
sneeuw op hun gletsjers. De jeansbroek die jij en ik dragen: in de productie kruipt 20.000 liter water. Voor elk stuk vlees zijn gewassen
nodig geweest, en om die te laten groeien is water nodig. En ga zo maar door."

Wateroorlogen

"Paradoxaal genoeg hebben we naast een watertekort ook te maken met te véél water. Het klimaat blijft opwarmen, het zeepeil stijgt
en in België regent het steeds meer. Zeker in Vlaanderen zullen we steeds vaker met de voeten in het water staan. In een verstedelijkt
land als het onze, is dat een reële bedreiging. Dat ís het probleem van water: het is nooit goed. Te weinig drinkwater, te veel aan
vervelend water. We moeten blijven vechten tegen de opwarming van onze planeet. Het is en blijft vijf voor twaalf."

"Er wordt gezegd dat watertekort de grootste bedreiging is voor wereldvrede (volgens het Global Risks- rapport van het Wereld
Economisch Forum, red.). Dat verbaast me niet. Kijk naar wat er in Darfour gebeurt: stammen vechten er tegen elkaar, omdat de
waterplasjes schaars zijn. In Israël wordt water ingezet als machtsmiddel in de Gazastrook. Ethiopië en Egypte hebben op voet van
oorlog geleefd over de verdeling van het water van de Nijl. Dat zijn geopolitieke conflicten, door toenemende droogte. In Jemen wordt
water opgepompt met pompen waarmee ze normaal op zoek gaan naar olie - zó diep moeten ze gaan. Water is een schaars goed en
zal steeds vaker oorzaak zijn van oorlogen. Water is de volgende olie."

"Tot voor kort was ik weinig bezig met waterschaarste"

TELEVISIEPRESENTATRICE BIEKE ILEGEMS (43)

"Tot voor kort was ik - dat geef ik toe - te weinig bezig met de waterschaarste. Tot je er de cijfers op naleest: het watertekort bedreigt
bijna de helft van de wereldbevolking. Dat is choquerend. Ergens heb ik dus een knop omgedraaid. Tijdens verbouwingen aan ons
huis hebben Erik (Goossens, red.) en ik bijvoorbeeld op al onze toiletten een spaarknop geïnstalleerd, waardoor we minder water
verspillen. Ik probeer echt zuiniger te zijn in mijn dagelijks gebruik. Ik neem dagelijks een korte douche, maar slechts héél af en toe
een bad. Vroeger was er bij elk bad dat ik liet lopen zo'n stemmetje dat zei dat ik spaarzamer moest zijn, maar ik luisterde er niet naar.
Nu wel. En áls ik eens een bad neem, geniet ik dubbel zo hard. Ik laat dan alle potjes, crèmes en peelings tegelijk aanrukken. Pure
me-time, of zeg ik beter: Bie-time." (lachje)

Zagen

"Als ik onze dochters Noa (19) en Mila (12) wijs op zuinigheid, ben ik 'de zaag'. Zo gaat dat, met tienermeisjes in huis. Maar ik blijf
het herhalen. Omdat ik weet dat ze er zeker íéts van meenemen. Op een dag zullen ze me dankbaar zijn, hoe vervelend ze mijn
boodschap - water is kostbaar! - ook vinden. Ik ben de kraan eens gaan dichtdraaien, toen één van de meisjes buitensporig lang
onder de douche stond. 'Mijn conditioner is nog niet uitgespoeld', riep ze. En ik zei: 'Pech'. Dat lijkt misschien hard, maar ik zou het
onverantwoord vinden om níét in te grijpen."

"Altijd drinkbaar water voorhanden hebben lijkt evident, maar dat is het niet. Toen onlangs het water enkele uren was afgesloten door
werken in onze straat, waren we zó gehandicapt. Geen handen wassen, geen toilet doorspoelen, geen koffie zetten. Wat voor ons op
dat moment een ongemak was, is voor veel mensen een dagelijkse, harde realiteit. Als ik dan hoor dat een topman van Nestlé beweert
dat water geen 'mensenrecht' dan wel een 'consumptiegoed' is, word ik woest. Dat is zo onrustwekkend. De natuur heeft ons water
gegeven, en dat moet eerlijk verdeeld worden."

Geen waterrat
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"Ik kaart het algemeen klimaatprobleem aan als ik de kans zie. Zo ken ik via via de voormalige president van de Malediven. Mohamed
Nasheed hield vergaderingen met zijn ministers ónder water, om een alarmkreet te slaken: door de opwarming van de aarde dreigen
deze eilandjes immers te overstromen en voorgoed van de kaart te verdwijnen. Hij is met wapens gedwongen om af te treden. Omdat
de Malediven zulke kleine idyllische vakantiebestemmingen zijn, kraait geen haan er verder naar. Ik probeer dat wel te doen."

"Ondanks mijn liefde voor het water, ben ik zelf geen waterrat. Ik heb graag water in de buurt, op vakantie bijvoorbeeld, maar ik ga niet
de hele tijd zwemmen. Ik ga ook niet vaak kopje onder: dan krijg ik last van mijn sinussen. Die zwellen dan zo hard op dat het pijnlijk
wordt. Vroeger als kind ging ik met mijn ouders, broers en vriendinnetjes zwemmen in vijvers of in plassen waar het slibberige zand
tussen je tenen kroop. Mijn dochters hebben dan weer leren zwemmen in zwembaden. Van zodra ze het onder de knie hadden, was ik
gerust. Elke moeder ként die horrorverhalen van kinderen die verdrinken. Nog altijd, als de meisjes gaan zwemmen in de zee, ben ik
een tikkeltje ongerust. Je weet toch maar nooit, met die stroming."

"In Afrika kennen ze de luxe van een zwembad niet"

ZWEMSTER FANNY LECLUYSE (22)

"Ik heb leren zwemmen toen ik vier was. In de vriendinnenkring van mijn mama was er een jongetje verdronken in een zwembad.
Mama had zo'n schrik te pakken, dat ze me meteen in de zwemles stak. Omdat ik ook wilde leren duiken, ging ik bij een zwemclub.
Daar is alles begonnen. Intussen ben ik Belgisch recordhoudster, doe ik mee aan Europese en wereldkampioenschappen en stond ik
in 2012 op de Spelen in Londen."

"Elke dag, behalve woensdag, sta ik op om kwart na vijf. Om zes uur ben ik in het zwembad. Daar train ik twee uur. Daarna neem ik
rust en in de namiddag studeer ik. Ik volg een lerarenopleiding. Om vijf uur in de namiddag moet ik op krachttraining zijn. Daarna nog
eens twee uur zwemmen. In totaal ben ik 26 à 30 uur per week aan het trainen. Soms moet ik uren en uren werken voor één seconde
verbetering in tijd. Die seconde télt. Ik word zwemmen niet beu. In augustus heb ik drie weken rust. Na anderhalve week snak ik weer
naar het water. Op vakantie zwem ik het liefst in de zee. Maar als ik zwem in natuurlijk water, heb ik het graag helder: ik zie graag
de bodem. Omdat ik mijn sport combineer met studies, zijn de dagen soms best zwaar. Toch is het dánkzij het zwemmen dat ik kan
studeren: na een training is mijn hoofd helder en kan ik in mijn cursussen duiken.

"Als ik in het water spring, valt alle stress van me af. Vijf jaar geleden had ik een probleem met mijn middenrif. Dat maakte me zo
nerveus dat ik ervan ging hyperventileren, zeker op wedstrijden. De remedie? Het water in! In het zwembad kon ik mijn ademhaling
meteen controleren. Eén nadeel aan zwemmen: de bredere schouders. In sommige outfits is dat niet zo mooi. Maar bon, ik heb die
spieren nódig."

Baden in luxe

"Mijn vriend Jonas (Coreelman, red.) zwemt ook. Hij is Belgisch kampioen schoolslag. We hebben elkaar leren kennen in het
zwembad. Het is leuk dat we elkaars passie begrijpen en delen. Ons leven wordt geleid door onze sport. Samen zijn met iemand die
dát niet snapt, is moeilijker. Ik had vroeger een vriendje die graag uitging. Hij kwam pas thuis als ik al moest opstaan om naar het
zwembad te vertrekken: dat was moeilijk vol te houden. Jonas heeft exact hetzelfde ritme als ik. Hij weet wat het is om te zwemmen,
hij kent de opofferingen."

"Als je wekelijks zoveel uren in het water ligt, besef je uiteraard dat het er elders in de wereld anders aan toegaat. Ik zeg dat wel eens
tegen mezelf: wat een luxe (in een olympisch zwembad van 50 meter op 25 meter gaat 2.500.000 liter, red.). In Afrika zijn er mensen
die nog nooit in hun leven een zwembad hebben gezíén. En ik mag er dagelijks in springen."

"Om water te sparen neem ik zelden een bad, maar áls ik het doe, geniet ik ervan"

HOBBYKOK VAN VLAANDEREN EN KINDERPSYCHOLOGE STEPHANIE COOREVITS (30) - zus van Annelien Coorevits

"Ik ben echt een watermens. Ik ben niet de beste zwemmer, maar ik zwem doodgraag. Omdat ik enkel schoolslag kan, zwem ik 'op
z'n Saint-Tropez': rustig en een beetje rondkijkend naar overal (lachje). Ik plan ooit nog crawl te leren, zo met het hoofd onder water.
Ik hou ook van snorkelen en duiken. Mijn man en ik zijn vorig jaar naar Nicaragua gereisd. Daar, in de Caraïbische Zee, heeft hij me
leren duiken. Ik had de smaak meteen te pakken en legde er mijn openwaterexamen af. Vanaf nu stem ik mijn reisbestemming af op
de vraag of we er kunnen duiken."

Spaarknop

"Thuis kan ik intens genieten van een warm bad. Daar hoort een compleet beautyritueel bij. Aromatische oliën, een muziekje, kaarsen
rond het bad, een masker op mijn gezicht en haar. Pure ontspanning. Maar om water te besparen doe ik dit niet elke dag, zelfs niet
elke week. Een douche kost immers minder liters water dan een bad. Ik ben heel milieubewust. Als ik op National Geographic weer
eens ijsberen zie dobberen in de zee, omdat hun ijskappen wegsmelten, kan ik daar echt slecht van zijn. Hoe is het mogelijk dat
mensen niet doorhebben dat de aarde opwarmt? In ons huis hebben alle toiletten een spaarknop. De wasmachine en de wc's zijn
aangesloten op regenwater. Zo ook het kraantje in de garage: dat gebruik ik om te dweilen. Als ik kook, zet ik altijd een deksel op de
pot, zodat het water niet verdampt en ik minder energie verbruik. Als ik groenten gekookt heb, giet ik dat water niet zomaar weg: het
is smaakvol en kan prima dienen als basis voor een soep. Mijn idee? Het drinkwater uit de kraan dient om te drinken. Regenwater
gebruiken kost niets. Als je het niet voor het milieu doet, doe het dan voor je eigen portemonnee."
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"Dat 'groene' karakter heb ik van mezelf. Ik heb het niet echt thuis meegekregen. Mijn man is al even milieubewust als ik. De rest van
de familie moeten we soms een beetje 'opvoeden', maar ik wil nooit betuttelend overkomen. We moeten gewoon sámen zorgen voor
de planeet, willen we dat onze kinderen later nog een normaal leven kunnen leiden. Het moet een manier van leven zijn en daar mag
geen discussie meer over zijn, toch?"

"Als ik verhalen hoor over oorlogen omwille van watertekorten, houdt me dat natuurlijk even bezig. Maar even snel komt er een soort
zelfbehoud naar boven: oef, het is nog niet zo erg bij óns. Volgens mij is erover wakker liggen niet de oplossing. Piekeren is niet goed
voor je gezondheid. En bovendien kunnen jij noch ik dat soort grote conflicten oplossen. Maar we kunnen wél allemaal onze kleine
bijdrage doen, en zo het verschil maken."

Druppels

"Wat ook helpt om je bewustzijn in gang te steken, is reizen. En dan bedoel ik niet naar Club Med (lacht). Ik ben jaren geleden in
Senegal geweest. Als ik daar onder de douche stond, kwamen er soms maar twee druppels uit. Uren moest ik wachten tot er weer
voldoende water uitkwam. Dat was een vakantie van drie weken, verre van ontspannend door die ongemakjes. Maar toen ik daarna
thuis de kraan opendraaide en daar water uitkwam, voelde ik: wauw. We zijn zo, zo verwend. In feite zou iederéén een stukje van die
wereld moeten zien, om dat ten gronde te beseffen. Beter nog: misschien moet de overheid maar eens het water volledig afsluiten,
zodat iedereen eens ondervindt wat zovele miljoenen mensen in de rest van de wereld elke dag meemaken."

ANKE MICHIELS
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