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Loodgieterswerk en het water
[Parai Puluhamu is zo’n 50 jaar geleden niet op een willekeurige plek gesticht, maar nabij
een natuurlijke waterbron in de bergen. Het water uit de bron wordt opgevangen in een
reservoir op de bergheuvel. Vandaaruit loopt een pijp naar beneden het dorp in, waar de
pijp vertakkingen naar diverse huizen heeft.]
Tijdens het begin van december, start het natte seizoen. Regen is tot nu al twee maal
gekomen, dat betekent dat bij het
hoogste waterpeil, de stroming
minder is dan bij de bron. Toen
kwam ik bijeen met een aantal
vrienden en we gingen in het bos,
naar het gebied van de bron.
Agus Mila Meha vertelde ons dat
de bron van het water voor het
eerst was geblokkeerd op 10
september 1971. Toen is een
open container gebouwd als een
kleine bak, waar het water in kon
worden verzameld. In die
container zijn pijpen geplaatst,
zodat het water makkelijk kon
stromen naar Parai Pulu Hamu.
Meer dan 40 jaar lang waren de
pijpen vol met kalkaanslag, met
een dikte van vaak meer dan 1
centimeter.
Bijna zes jaar na het
schoonmaken van bijna 800
meter van de pijpen in 2012,
stroomde het water al minder
hard, zodat wij gelukkig met wat
vrienden konden kijken bij de
bron. Daar vonden wij dunne plekken kalkaanslag van ongeveer 3 millimeter in de
pijpen, maar ook bij de T-splitsing. Dit vonden wij, nadat wij meer dan 50 meter hebben
gegraven. Omdat de bron in het bos bij
zoveel grote wortels van de bomen lag,
waren de pijpen deels gebroken. Tijdens
het schoonmaken vonden zij vaak een
grote slang (een soort python) die sliep in
de buurt van de bron van het water. Soms
had het water een enorm slechte geur,
wat kwam omdat er dan een kleine boskrokodil was gestorven in de pijpen.
Vandaag vonden wij bij de muur bij de
pijpen alleen één klein dier. De
bevolkingsgroep hier denkt dat dit dier
erg nuttig was, omdat het zó heeft
gegraven, hier in de grond, dat het water
goed en breed kon stromen.

In de gesloten bak waren de buizen afgesloten en zat ook veel modder, veel kalkaanslag
is ontstaan. Na het schoonmaken, moesten de mensen in de buurt 1 of 2 dagen wachten
op het water, totdat het schoon en normaal is gaan stromen rond Parai Pulu Hamu.

Wila Bunga, Parai Puluhamu 17-12-2018
(vertaald door Nadia Borgdorff)
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