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BRISTEN PBRISTEN PÅÅ RENT VATTEN I ETT URENT VATTEN I ETT U--LAND LAND 
KAN KAN ””LIONS RENT VATTENLIONS RENT VATTEN”” GGÖÖRA NRA NÅÅGOT GOT ÅÅTT

Hitta grundvatten med geofysisk mätning (djupt) eller slagruta 

Borra/gräva brunnar, provpumpa o analysera vattnets kvalitet

Leverera robusta pumpar som lätt kan skötas och underhållas

Pumpa upp minst 25 liter vatten per dag och person som kan 
hämtas vid bybrunn eller tappställe högst 400 m från bostaden

Utbilda byråd (vattengrupper) i förvaltning/ekonomi samt 
skötare i teknik, säkerhet mot stöld, vattenskydd m.m.

IDIDÉÉ: LRV ska i samr: LRV ska i samrååd med landets myndigheter:d med landets myndigheter:

Kostnad ca 100 kr/bybo Kostnad ca 100 kr/bybo –– LRV:s kassa 200.000 kr LRV:s kassa 200.000 kr 
Ju fler som bidrog desto fler bybor skulle fJu fler som bidrog desto fler bybor skulle fåå vattenvatten
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TANZANIA HAR STORA VATTENPROBLEMTANZANIA HAR STORA VATTENPROBLEM
BRA KONTAKTNBRA KONTAKTNÄÄT FRT FRÅÅN LIONS MOROGOPROJEKTN LIONS MOROGOPROJEKT

I Tanzania bor 38 miljoner, varav 
36% lever på existensminimun / 
Medelliv 43 år / Medelålder 18 år

16 miljoner saknar rent vatten -
Trakom o Kolera vanligt i byarna

Morogoro har i 25 år fått hjälp från 
Lions Sverige - synvård, kirurgi, 
mödravård, glasögon

Stort behov av rent vatten till 
dispensärer, skolor och bybor

TZTZ
MOMO

Massai land
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Lions DM augusti 2008 Lions DM augusti 2008 -- 52 klubbar st52 klubbar stöödjer LRVdjer LRV
GR utser 2010 LRV till Lions ProfilprojektGR utser 2010 LRV till Lions Profilprojekt

� LRV MÅL 2011                                                
30.000 bybor = 3 milj kr

� Åhus/Höllviken/Hörby = 
900.000 kr under 2008-14

� 52 Skåneklubbar =              
1 miljon kr 2008-2012

� 510 klubbar stöttar Radio-
hjälpen Världens Barn =    
4 miljoner 2011/2012

� LRV MÅL 2014                    
60.000 bybor = 6 milj kr
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KOLERAKOLERA
3 3 –– 5 miljoner smittas varje 5 miljoner smittas varje åårr

Bakterien       
sprids via orent 

vatten

Vanligast i utveck-
lingsländer 

Orsakar 
våldsamma diaréer 
och uttorkning

Barnen                
har sämst chans 

att överleva
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Sprids av flugor 
om det inte finns 
vatten för att    
tvätta sig 

Barn med smutsiga 
ansikten är största 

riskgruppen

Vid utvecklad 
trakom växer 

ögonfransarna inåt 
mot ögonen

TRAKOMTRAKOM
6 miljoner drabbade 6 miljoner drabbade –– 500 i riskzon500 i riskzon
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FLODBLINDHETFLODBLINDHET
18 miljoner drabbade 18 miljoner drabbade ––100 i riskzon100 i riskzon

Sprids av knott 
vid floder där 

bybor utan egen 
brunn hämtar 
sitt vatten

Rundmask/parasit (0,5meter) 
bildar knutor under huden

Maskens larver angriper ögonen 
Orsakar grön starr och blindhet
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FFÄÄLTOPERATIONER SOM LTOPERATIONER SOM 
MISSLYCKASMISSLYCKAS

NÄR VATTEN 
SAKNAS FÖR ATT: 

� Tvätta patienten 
före operationen

� Desinficera 
skalpeller och 
instrument 

� Rengöra händer 
och operations-
handskar

� Efterbehandla 
ingrepp och sår
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• Barn – föräldrars garanti för en 
trygg ålderdom

• Vanligt med 10 graviditeter per 
kvinna mellan 13 och 30 år

• Vart sjätte barn dör vid födseln, 
vart fjärde innan de fyllt 5 år

• Av 100 mödrar dör 1 till 7 av 
infektion, blödning, utdragen 
förlossning eller förgiftning

Landsbygdens dispensärer sköter förlossningar, 
mödravård och barnvård men många saknar rent vatten

FFÖÖRLOSSNINGAR MED RLOSSNINGAR MED 
KOMPLIKATIONERKOMPLIKATIONER
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MED LÅNGT TILL BRUNNEN:

• 1 timme för att hämta 20 
ltr vatten 4-5 ggr per dag

• Flickorna gör jobbet och 
får inte tid över för skola 
och yrkespraktik  

VATTEN NVATTEN NÄÄRA BOSTADEN RA BOSTADEN 
GER FLICKOR EN FRAMTIDGER FLICKOR EN FRAMTID

Flickor (småningom mammor) är mycket viktiga för 
familjens framtid, hälsa och ekonomi
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LRV skapar kontakter o nLRV skapar kontakter o näätt--
verk fverk föör varje vattenprojektr varje vattenprojekt

Lion Peter Lion Peter 
koordinator koordinator 
fföör Lions r Lions 

HHäälsoprojektlsoprojekt
ochoch Lions Lions 
Rent Rent VattenVatten

Distrikten Distrikten 
(storkommuner)(storkommuner)

VattenVatten--
ingenjingenjöörerrer

KyrkanKyrkan

Hydrogeolog,
byråd m.fl.

BrunnsborrareBrunnsborrare ochoch
entreprenentreprenöörerrer

LC Morogoro LC Morogoro 
ddöörrrrööppnare, ppnare, 
tolkar, hantetolkar, hante--
rar mikrolrar mikrolåån  n  

HHäälsovlsovåården rden 
glasglasöögon och gon och 
pannlamporpannlampor
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LRV inventerar, utreder och prioLRV inventerar, utreder och prio--

riterar smriterar småå och stora vattenprojektoch stora vattenprojekt

Renovera småbrunnar 

som inte fungera eller 

borra nya

Renovera torra 

vattenssystem och 

borra nya större 

brunnar

Bygg ut fungerande 

vattennät med fler 

tappställen och stoppa 

hämtning av flodvatten
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SmSmååbrunnar brunnar -- Enkel, robust Enkel, robust 
teknik som teknik som äär lr läätt att lagatt att laga

Djupa brunnar (50-80 
meter) borras

Brunnar 15 m grävs för hand

Bygg ut fungerande 

vattennät med fler 

tappställen och stoppa 

hämtning av flodvatten

Reppump 
klarar 10-
15 meter

Regnvattentank

“Rickepump”
som klarar 40-50 

meter
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StStöörre brunnar rre brunnar –– hhåållbar teknik llbar teknik 
som testats i Afrika som testats i Afrika -- ReservdelarReservdelar
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Byborna mByborna mååste medverkaste medverka
ÄÄga ga –– Ansvara Ansvara –– Skydda Skydda –– BetalaBetala

Gräva för  
ledningar

Rulla ut och lägga 
ledningar

Hantlanga vid 
murning av 

pumphus och 
vattentorn

Byråd, hydrogeolog o vatten-
ingenjör viktiga parter

Återfylla
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Utbildning i förvaltning, 
drift, underhåll, ekono-
mi, hygien m.m. sker ute 

i byarna av LRV:s 
kontaktnät (lokala hjälp 

organisationer)

LRV anlitar lLRV anlitar läärare som utbildar rare som utbildar 
vattengrupper (pvattengrupper (påå swahili)swahili)
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LRV avtalar om bidrag, utfLRV avtalar om bidrag, utföörande, rande, 
ekonomi o lekonomi o låångsiktig fngsiktig föörvaltningrvaltning

Grant Conditions: Om bidrag/utförande/ tidplan/besiktning/ 

revision mm ska skrivas på av ”kommunalråd” o ”kommunchef”

Constitutions upprättas för Vattenkommittén (COWSO)

Vattenkommittén medverka i 
utförande samt i tekniskt och 
ekonomiskt förvaltning av 

vattensystemet
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TvTvåå viktiga personer viktiga personer 
ByordfByordfööranden o Hydrogeologenranden o Hydrogeologen
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LRV SKYNDAR LLRV SKYNDAR LÅÅNGSAMTNGSAMT
Ibland svIbland svåårt att lugna otrt att lugna otååliga sponsorerliga sponsorer

30-50 % av alla brunnar, pumpar och vattennät som 
byggts med tidigare bidrag fungerar inte idag

Främsta orsaker:

� Lokala byråd och bybor har inte fått medverka

� Givaren har haft för bråttom att visa resultat

� Hjälpen mäts bara i utdelade bidragsbelopp

Brunnens livslängd är viktigare än antalet brunnar 

Tänk Säkerhet och Långsiktighet
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ÅÅttatta vattenprojekt pvattenprojekt pååggåår r 
41.200 bybor (4,1 miljoner kr)41.200 bybor (4,1 miljoner kr)

Melela I – sjukhus/skola/byar (4.000 pers) – Invigt mars 2011

Kibati – sjukhus/skola/byar (8.000 pers) – Brunn borrad i maj 2011

Duthumi I – sjukhus/skolor/byar 5.000 pers) – Invigs i nov 2011

Mgolole – skolor/kloster/barnhem (1.200 pers) – Start i vinter

Kilindi – sjukhus (1.700 pers) – Under planering (går trögt)

Msonge m.fl. byar 41 brunnar/handpump (13.300 pers) – Start 2012

Melela II – skola/byar (4.000 pers) – Start våren 2012

Duthumi II – utvidgad bygrupp (4.000 pers) – Start våren 2012

Utbilda ingenjörer/tekniker i CAD för vattenteknik – Start i vinter
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Melela 2009Melela 2009
DispensDispensäär, smr, smååskola och 4.000 byborskola och 4.000 bybor

Dispensären Primary School Bostad i byn

BB:s 
vattensystem Tappställe utan 

vatten sedan 10 år
Kör till byns enda 

handpump
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Melela 2011Melela 2011
Nytt vattensystem i driftNytt vattensystem i drift

Levererat två kompletta 
pumppaket från E.M.S.

Byggt generatorhus 
med vaktrum, staket 

och larm 

Uppfört tre 
vattenreservoarer

Borrat brunn 
77 meter med 
rent vatten 

Anskaffat dieselge-
nerator

Lagt ett par 
km ledningar

Renoverat 
8 vatten-
poster
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Melela hMelela häälsocental/BBlsocental/BB
har fhar fåått dusch och golvtoatt dusch och golvtoa

Nyrenoverat BB Vårdavdelning Tvättställ med 
vatten

Kirurgklinik under 
uppförande

Dusch

Golvtoa

Tacksam läkare 
och barnmorska
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Melela 22 mars 2011Melela 22 mars 2011
Invigning med byfestInvigning med byfest

Bandklippning

Äntligen vatten –
efter 10 års väntan

En blöt fest

Flicka med 
Länsförsäkringars 

reflex

Utdelning ballonger 
och reflexer Glad 

byordförande
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Mgolole Mission Water SupplyMgolole Mission Water Supply
1.200 nunnor, barn, f1.200 nunnor, barn, föörrääldralldralöösa, gamlasa, gamla

En gammal 
brunn 

renoverades 
av LRV 2010 

OK för 
dricksvatten

Flodintag för

bevattning o djur kan 
lätt förbättras

Vattentorn och 
ledningar ska 
renoveras

Syster Mamertha styr 
allt med fast hand

Skola för små och 
stora barn

Missionens

utekapell
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Insamlade glasInsamlade glasöögongon
2 v2 vääskor skor -- 200 patienter 200 patienter –– 2 dagar2 dagar

Bild: Lions

TackKan du läsa texten?

Optikern kollar

Lions glasögonlager

Massaidam

Vi assisterar
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Bilresor i ambulans 0Bilresor i ambulans 0--70 km/h70 km/h
55--8 timmar 8 timmar ””skumpskump”” per resdagper resdag
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Om det finns vOm det finns vääg g –– annars annars 
blir det att vada blir det att vada ööver flodenver floden
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Stort tack fStort tack föör intresse, bidrag r intresse, bidrag 
och uppmuntranoch uppmuntran

FRFRÅÅN PROJEKTGRUPPEN FN PROJEKTGRUPPEN FÖÖR LIONS RENT VATTENR LIONS RENT VATTEN

LC LC ÅÅhus hus –– LC HLC Höörby rby –– LC Reng HLC Reng Hööllvikenllviken

JAN

KENTKENT

ÅKEMATSMATSANDERS

STENSTEN

PAUL MAGNUS

BO

Volontär i 
Morogoro

PETEREWYEWY ?


