
Lite fakta om Lions Rent Vatten: 
•	 Investeringskostnad	för	vatten	för	en	person	är	cirka	120	kr
•	 Alla	projekt	är	helt	finansierade	före	start
•	 Enkel	och	känd	teknik	används	i	alla	projekt
•	 Organisation	för	administration	och	underhåll	klar	innan	
	 projektstart	och	ansvariga	inom	byn	utbildas
•	 För	varje	projekt	upprättas	avtal	avseende	innehåll	samt	
	 distriktet/byns	och	Lions	Rent	Vattens	åtaganden.
•	 Alla	projekt	revideras	till	innehåll	och	ekonomi	av	lokal	revisor	
	 i	Tanzania	samt	av	godkänd	revisor	i	Sverige
•	 Är	en	del	av	Lions	Clubs	International	genom	Lionsklubbarna	
	 Hörby,	Reng	Höllviken,	Åhus	och	Morogoro

Kontakt:
Magnus	Svensson,	0415	14881,	magnus@abicon.se
Mats	Bucht,	0733	392395,	mats.bucht@telia.com

Hemsida:	www.lionsrentvatten.se

Du kan hjälpa till!
•	 Donera	120	kr	och	en	person	får	tillgång	till	rent	vatten.
•	 Vill	Du	donera	större	belopp	-	hör	av	Dig	till	oss.	
	 Du	kan	donera	till	många	personer,	en	pump,	en	borrad	
	 brunn	eller	annat.

Swish 1231624758          Bankgiro 334-2284

Lions valspråk

WE SERVE - VI HJÄLPER
Lions	Clubs	International	är	världens	största	

serviceklubborganisation	med	mer	än	
1,3	miljoner	medlemmar	i	cirka	45	000	klubbar	
i	mer	än	200	länder	och	geografiska	områden	

runtom	i	världen.”	

 Efter

 Ditt bidrag hjälper!

 Före
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Lions Rent Vatten har som målsättning att hjälpa 100 000  
personer på landsbygden i Tanzanias inland att få tillgång till rent  
vatten. 

På landsbygden saknar mer än hälften av befolkningen rent vatten. De 
får gå långt för att hämta vatten, som oftast är mycket infekterat, eller 
köpa vatten till hög kostnad. I Tanzania definieras tillgång till vatten 
som 25 liter per person och dag. Avståndet för att hämta vatten bör inte 
vara längre än 400 meter.

Lions Rent Vatten har färdiga eller pågående projekt som omfattar 
cirka 70 000 personer. Det är rent vatten till byarna Melela, Duthumi, 
Mgolole, Kibati, Mlali, Mgeta, Kongwa och Chakwale samt ett distrikts-
sjukhus i Mahenge med ett upptagningsområde om cirka 120 000  
personer. Dessutom har flera mindre sjukhus och ett stort antal skolor 
fått tillgång till rent vatten. Under förberedande är flera nya projekt i 
olika byar.

Vi gör hela vattenanläggningar där vi borrar brunnar, installerar pumpar 
och elgeneratorer, bygger vattentorn 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-, distrikts- och länsmyndig-
heter.

Behovet är gränslöst. Vi vill fortsätta för att kunna hjälpa fler personer. 
Målet är att nå minst 100.000 personer.

Vi har lärt oss hur vattenanläggningar kan byggas effektivt och hållbart 
och hur investeringsmedel förmedlas på ett säkert sätt. 

Vi behöver ytterligare ekonomiska resurser för att fortsätta och nå målet.

Målet är att 100 000 personer ska få 
tillgång till rent vatten.

Med stöd från dig kan vi nå dit!

Bilder	från	olika	Lions	Rent	Vatten	projekt.
Projekten	genomförs	i	regionen	Morogoro,	Tanzania.


