Lions Rent Vatten – Rapport till distriktsmöte 2021-10-16
Tanzania och Lions Rent Vatten
Tillgång till bra dricksvatten är ett av FNs Milleniemål. Tanzania har en lång väg kvar – cirka 44% av
befolkningen på cirka 58 miljoner saknar tillgång till säkert vatten. Behovet är gränslöst. Från länsstyrelse/
kommuner i Tanzania finns många prioriterade projekt. LRV har hjälpt många och vill fortsätta. LRV vet hur
hela vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart och hur investeringsmedel förmedlas på ett säkert
sätt.
Vad har hänt i projekten under 2020/21?
- I byn Sofi Majiji hämtar sedan i våras cirka 10 000
personer vatten från 22 olika vattenposter. Byn Sofi
Majiji är cirka en dagsresa från Morogoro. Byn ligger
på låglandet och är tidvis isolerad under regnperioden
p.g.a. översvämmade vägar.
- I byarna Idibo och Leshata beräknas allt vara klart
tidigt hösten 2021. Det betyder att cirka 14 000
personer kan hämta vatten från 26 olika vattenposter.
I projektet har vi förberett för eventuella utökningar
genom att dra fram el som kan användas vid flera
borrhål och dessutom byggt en väl tilltagen
vattentank.
I dessa byar fanns tidigare bara ett fåtal handpumpar.
Det mesta av vattnet köptes dyrt eller hämtades från inte
särskilt rena vattendrag.
Vad har LRV åstadkommit tidigare?
LRV har sedan starten genomfört nio olika
vattenprojekt som totalt omfattar cirka 70 000
personer samt tillgodosett ett stort
distriktssjukhus, åtta vårdcentraler och tjugofyra
skolor i regionen Morogoro i Tanzania.
Vi gör hela vattenanläggningar där vi borrar
brunnar, installerar pumpar och elgeneratorer/drar
elledningar, bygger vattentankar och vattenposter
samt lägger rör. Vi installerar handpumpar i
grävda brunnar. Vi utbildar personer i byarna hur
vattenanläggningarna ska underhållas och
administreras. Allt arbete sker i nära samarbete
med by-, kommun- och länsmyndigheter samt
Vattenministeriet.

Avslutade projekt
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Pågående projekt

Lite fakta om vattenprojekten
- Alla projekt är helt finansierade före start
- För varje projekt upprättas avtal avseende
innehåll samt Vattenministeriets, byns och Lions
Rent Vattens åtaganden.
- Organisation för administration/underhåll och
utbildning av ansvariga inom byn är klar innan
projektstart
- Enkel och känd teknik används i alla projekt
- Investeringskostnad för vatten till en person är
cirka 125 kr
- Alla enskilda projekt revideras till innehåll och
lokal ekonomi av lokal revisor i Tanzania och hela
ekonomin står under kontroll av revisor utsedd av
Lions distrikt 101S
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Hur är LRVs ekonomi?
Ekonomiskt utfall från projektstart och prognos per 2021-08-28:

Vad vill LRV göra nu?
LRV vill fortsätta att hjälpa personer på landsbygden i Tanzania till
ett drägligare liv. LRV har pågående samtal med myndigheter
m.fl. i Tanzania om eventuella nya vattenprojekt. LRV behöver
hjälp för finansiering och söker stöd från Lionsklubbar, Lions
Clubs International Foundation, organisationer, företag och
enskilda personer. Kostnaden för ett vattenprojekt för en större by
är cirka 1,5 mkr.
Kontakter med Tanzania och projektuppföljning
På grund av pandemin har LRV inte haft möjlighet för att besöka
Tanzania. Kontakter och uppföljning har skett kontinuerligt med
hjälp av bl.a. e-post samt WhatsApp telefoni och video. LRVs
representanter från LC Morogoro har genom stora insatser
medverkat till att projekten förts framåt på ett positivt sätt.

Övrigt om LRV
LRV är en del av Lions Clubs International genom LC Åhus,
LC Reng Höllviken och LC Hörby. LRV arbetar i nära
samarbete med distrikt 101S och har erhållit betydande
bidrag från klubbarna i distriktet. Stora bidrag har också
erhållits från Världens Barn, LCIF, andra Lionsklubbar,
företag och enskilda personer. LRV har stort stöd av Lions i
Tanzania – LC Morogoro och distrikt 411C.

Information, artiklar och rapporter
Information och rapportering om
vattenprojekten och LRV sker:
- Vid klubb-, zon-, distrikts- och riksmöte
- Genom broschyrer, lägesrapporter,
reserapporter samt artiklar publicerade i Lions
medlemstidning LION
- På hemsidan (www.lionsrentvatten.se) där
löpande rapporter, filmer, foton, broschyrer,
uppgift om sponsorer och bidrag m.m. läggs
ut samt Facebook Lions Rent Vatten.
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Organisation
LRVs arbete leds och verkställs av en projektgrupp. I projektgruppen ingår:
Magnus Svensson (projektledare) och Ronny Karlsson
Anders Karlsson, William Nisser
Mats Bucht (stf. Projektledare), Sten Jönsson
Ewy Mårtensson (kassaförvaltare)
Ronny Quist Trelleborg (utsedd av Distriktsrådet 101S)
Bo Alfonsson (revisor utsedd av Distriktsrådet 101S)
Peter Nkulila - koordinator för Sveriges Lions projekt i Tanzania (adjungerad)
Magumbo Mbwana Bakari - teknisk rådgivare i Tanzania (adjungerad)

LC Hörby
LC Åhus
LC Reng Höllviken
LC Reng Höllviken
LC Trelleborg
LC Kristianstad
LC Morogoro
LC Morogoro

Projektgruppsmöten
Projektgruppen har under verksamhetsåret haft två protokollförda möten.
Tack!
Projektgruppen tackar för stimulerande uppmuntran samt för bidrag och sponsring.
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