LRV behöver er hjälp för att hjälpa
personer på landsbygden i Tanzania till ett
drägligare liv!
Donera 125 kr och en person får tillgång till rent vatten.
Vill ni donera till en pump, en borrad brunn eller något
annat – hör av er till oss.

Lions Rent Vatten (LRV) är en del av Lions Clubs International
genom Lionsklubbarna LC Åhus, LC Reng Höllviken och LC
Hörby. LRV initierades 2008 och förser genom enskilda vattenprojekt byar, skolor och sjukhus på Tanzanias landsbygd i
regionen Morogoro med rent vatten. Syftet är att genom rent
vatten förebygga sjukdomar, minska barnadödligheten, underlätta
sjukvården samt ge byborna livskvalitet och framtidshopp.

Lions of
Sweden and Tanzania

LRV har sedan 2010 genomfört ett antal vattenprojekt i regionen
Morogoro. Till dags dato har LRV avslutade projekt som omfattar
cirka 70 000 personer, ett stort distriktssjukhus, åtta vårdcentraler
och tjugofyra skolor.

Mer information och kontakter se www.lionsrentvatten.se
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Tillgång till bra dricksvatten är ett av Milleniemålen. Tanzania har
en lång väg kvar – cirka 44% av befolkningen saknar tillgång till
säkert vatten. Vi vill genom LRV ge vårt bidrag till att nå målet.

I Tanzania definieras tillgång till vatten som 25 liter per person och
dag och avståndet bör inte vara längre än 400 meter. LRV har som
målsättning att hjälpa 100 000 personer att få tillgång till rent vatten.

Lite fakta

LRV har under hela tiden sedan start arbetat i mycket nära
samarbete med distrikt 101S och 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/distrikt 411C.

• För varje projekt upprättas avtal avseende innehåll samt
kommunens, byns och Lions Rent Vattens åtaganden.

• Alla projekt är helt finansierade före start

• Organisation för administration och underhåll samt utbildning
av ansvariga inom byn är klart 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
• Hela ekonomin står under kontroll av revisor utsedd av Lions
distrikt 101S

Fortsatt verksamhet

Effekter
Vid lokal verksamhetsrevision har bl.a. verifierats att
• Utbrotten av kolera upphört och ögonsjukdomar minskat väsentligt
• Allmän hälsostatus väsentligt förbättrats
• Väsentligt förbättrad sjukhusvård genom tillgång till rent vatten
• Mindre frånvaro från skolan bl.a. på grund av att magsjukdomar
minskat kraftig
• Mer tid för kvinnor att ta hand om barn och arbeta på fälten samt
för flickor att gå i skolan
• Minskad oro för vattenförsörjning. Tillräckligt med vatten finns alltid
i närheten.
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Behovet är gränslöst. Mer än 50% av befolkningen på
landsbygden saknar tillgång till rent vatten. Från länsstyrelse/
kommuner i Tanzania finns många prioriterade projekt. För två
byar med totalt cirka 17 000 personer, skolor och sjukhus finns
detaljerat underlag framtaget.

Finansiering
LRV söker finansiering genom Lionsklubbar, Lions Clubs
International Foundation, organisationer, företag och enskilda
personer.
Kostnaden för de två vattenprojekten med detaljerat underlag är
budgeterad till cirka 2.230 tkr. LRV har bidrag från Tanzania och
LCIF ($100.000) samt övriga insamlade medel. För att nå full
finansiering behövs ytterligare cirka 350 tkr.
För att nå målsättningen med vatten till 100 000 personer krävs
ytterligare finansiering i storleksordningen 1,5 mkr.

