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Lions Rent Vatten (LRV) 
Bakgrund Över en miljard människor på jorden saknar rent vatten. Detta är 
främsta orsak till att 5 000 barn dagligen dör i diarréer, plågsamma ögonsjukdo-
mar, dålig mödravård och till att barn tvingas gå långa sträckor för att hämta vatten 
till familjen och missar skolan. Detta kan Lions göra något åt och klubbarna i Åhus, 
Hörby och Reng-Höllviken beslöt 2008 att starta ett vattenprojekt som vid DM i 
Lund fick massivt stöd av hela 101S. Vid Distriktskonferensen i augusti kunde 
projektet ”Lions Rent Vatten” sjösättas och en ledningsgrupp utses. Revisor utsågs av Distriktsrådet. 

Tanzania  LRV riktar hjälpen mot Tanzania vid ekvatorn i Östafrika. Landet har 40 milj. inv., varav 
36 % lever på knapp existensminimum. 16 milj. på landsbygden saknar rent vatten. Lions i 101B star-
tade för 20 år sedan ”Morogoroprojektet” (syn- och mödravård) som 2008 och 2009 är profilprojekt i 
Lions samarbete med Världens Barn. Projektledaren Lion Sten Jansson har bott i Morogoro och har 
ett värdefullt kontaktnät där. LRV ser en stor fördel i samverkan mellan de båda projekten i Morogoro. 

Mål o strategi      LRV avser under 3 år etablera ett 100-tal brunnar eller ”water points” med säker till-
gång på rent vatten för 30 000 människor på landsbygden. Tekniken ska vara robust, lättskött, funge-
ra under lång tid samt vara lätt att reparera. Platserna utses, och brunnarna utförs, i samråd med di-
striktens vatteningenjörer och Vattenministeriets lokala hydrogeologer. Alla vi är helt överens om att 
brukarnas engagemang är lika viktigt som att hitta vatten och att antalet år en brunn kan användas är 
viktigare än mängden brunnar som utförs. Utbildning, samt avtal om medverkan och brukaransvar 
med en lokal ”Water User Group” ska vara klar innan LRV påbörjar en anläggning. 

Skynda långsamt      LRV vill ordna rent vatten så snart som möjligt och rapportera om detta till klub-
barna men inser det kloka i att ”skynda långsamt”. LRV avser inte bli en i raden av hjälporganisationer 
som, i ivern att snabbt visa resultat, medverkat till att 1000-tals brunnar står torra, trasiga eller infekte-
rade i brist på en ansvarig och kunnig lokal ”Vattenanvändargrupp”. LRV:s förberedelser tar därmed 
längre tid än vi tänkt, men ska inte hindra att projektets mål ändå nås senast 2011. 

Kostnad o finansiering    Kostnaden för vatten till 30 000 bybor beräknas till 3 milj. kr eller i snitt 100 
kronor per bybo; en bagatell för oss men en förmögenhet för bybon. Klubbarna i 101S visar med sina 
bidrag stor välvilja att stödja LRV. Även lions i Danmark och Norge visar intresse. LRV förbereder f.n. 
ansökningar till LCIF och Radiohjälpen. Följande finansiering bedöms därför fullt realistisk: 

LC Åhus, LC Hörby och LC Reng-Höllviken – garanterad grundplåt 600 000 kr 
101S 200 kr/medl. x 3 år inkl. separata  klubbidrag (t.o.m. 090630 ca 360 000 kr) 1 000 000 kr 
Radiohjälpen (VB), LCIF m.fl.  1 500 000 kr 
Övriga bidrag minst 50 000 kr 
SUMMA 3 150 000 kr 

LC Morogoro  Flera försök har gjorts för att skapa en lionsklubb i Morogoro som kan delta i vårt 
svenska hjälparbete men det har gått trögt. Efter Stens, Mats och Jans besök i januari väcktes förnyat 
intresse. Vi kan nu med glädje notera att i maj bildades LC Morogoro med LC Dar es Salaam som 
fadderklubb. I Morogoro finns därför nu över 20 ”färska” och engagerade lions – kvinnor och män – 
som vi svenskar kan samverka med. Vår koordinator Dr Peter Nkulila är klubbens 1:e vice president. 

Resa 2  Mats, Anders och Sten åker till Morogoro i september. Om resa 1 i januari i mycket var 
rekognosering och kontaktskapande, präglas resa 2 mer av praktisk projektplanering, fördjupade per-
sonkontakter samt överenskommelser om rutiner för samverkan och arbetsfördelning.  

NGO  LRV ansöker om att bli godkänd som NGO (Non Governmental Organisation) i Morogo-
ro Region med höjd status som hjälpprojekt samt skattebefrielse för vissa varor och tjänster.  

Hemsidan  Det händer hela tiden något och vi håller er ajour via rapporter och nyhetsbrev som 
mejlas ut samt publiceras på hemsidan www.lionsrentvatten.se . Där hittar ni också uppgifter om bak-
grund, medlemmarna i projektgruppen, bilder och filmer från resorna, om sponsorer etc.  

STORT TACK FÖR ALLA BIDRAG!! 

 


