
Hva får du for 
en hundrings?
Du kan få et hyggelig blad (Lev Landlig kr. 99,00 ) eller nesten 3 brød 
(kr 35.90 pr stk) ‑ eller kanskje 1 glass vin....

ELLER, du kan bidra til at en landsby uten vann, får vann.

Vår vennskapsklubb i Rwanda, SI Gisenyi, (på bildet over ser du styret i 

klubben), har satt i gang et ambisiøst prosjekt. Men de trenger hjelp. 

Prosjektet går ut på å skaffe rent vann til en landsby som ligger ved 

vulkanen Karisimbi. Her er det lavajord og lite vann. 61 familier (377 

mennesker) må gå 3 km for å hente vann. Det er slett ikke uten fare for

jenter/kvinner å begi seg ut på landeveien. 

Jeg siterer fra prosjektet: Det handler derfor om å lage en bi‑ledning fra hoved‑
vannledningen for å føre vannet frem til den aktuelle landsbyen og lage en vann‑
post. Familieopplæring vil bli organisert for å mobilisere riktig bruk og styring av
vannet og vannposten, hygiene generelt og vedlikehold av vannkilden spesielt.

Mange har fått med seg at Rwandas økonomi blir stadig bedre, men til

tross for dette så lever fortsatt 63% av befolkningen under fattigdomsgrensen

(World Economic Forum 2016). Det sier også sitt når landet har ambisjoner om

at ingen skal ha mer enn 500 m å gå for å hente vann. 

Crowdfunding, eller på godt norsk, folkefinansiering, kan være et middel til

å realisere noe man ikke kan greie på egen hånd. Kvinnene i SI Gisenyi er svært

handlekraftige. Det vet vi ved selvsyn.

Dere kan lese mer om prosjektet på SIEs nettsider under Project Matching ‑>
Explore Projects‑>  Project to Develop a Fountain Terminal in the District of
Rubawu (Rwanda). 

Har du lyst til å bidra? VIPPS 100 kroner til 119692. Alternativt kan du bruke

vår konto 2510.25.52671 (Prosjekt Rwanda). 

HJELP 
OSS Å HJELPE!

vipps 
kr 100 til
119692

og du er med på
å skaffe rent
vann til en
landsby!
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