
 
Samling kring Solvatten 

 

Projektet löper oerhört väl. Totalt har vi lämnat ut 180 dunkar. Vi fick kontakt med ca 80 

mottagare varav alla har använt solvatten i minst ett år. Av dessa besökte vi ett 20 tal familjer 

och en skola och en dispensär. Alla ger samma uttryck för Solvatten. 

Vid ett besök i  samhället Karambi, där 66 Solvatten dunkar är fördelade på totalt 8 

byar, möttes vi i kyrkan av ett 80 tal personer , mest kvinnor som alla berättade om sina 

erfarenheter av Solvatten: 

1. Det goda vattnet är jättevikigt. 

2. Vissa tider på året är vattnet i floderna riktigt uselt. 

3. Man blir inte hellre rödögd pga rök 

4. Man kan behålla vattnet i 1-2 veckor 

5. En kvinna säger: "She keeps Solvatten as it is an egg!" 

6. Kvinnorna sparar en massa tid, lättare att laga mat och behöver mindre ved 

7. Nu är det inga problem med hälsan. Särskilt barnens ständiga magproblem är borta 

8. Ökade kontakter med grannar så att fler får rent vatten 

9. Kan vi få flera Solvatten? 

10. En vattentank vore verkligen önskvärd, t.ex. vid kyrkan ( betalar själva sten etc men 

behöver hjälp med att betala byggnadsarbetarna) 

11. Skolan saknar rent vatten och dispensären saknar rent vatten (700 barn i primary 

school )  

En fantastisk upplevelse med samtal om vattenrening och dess betydelse  samt frågor kring 

hur vi kan påverka lokala beslutsfattare för att förbättra hälsan och få tillgång till fler 

Solvatten dunkar.  

  

I samhället Ilemera har vi också placerat flera Solvatten dunkar. Vid ett besök på 

dispensären på Ilemera med ett upptagningsområde på ca 6.000 personer fick vi höra att 

diagnoserna magproblem och malaria dominerar. 

När vi frågade om magbesvären minskat något sedan Solvatten introducerades 2013 fick vi 

följande siffror:  

2014 diagnostiserades 1112 fall (huvudsakligen barn  5-10 år) 

2015 diagnostiserades 860 fall 

2016 diagnostiserades 268 fall 

Kort rapport från besök på 
Ilemera i Februari 2017 
 

Besökare: Bengt o Carin Gustafsson  

                   Ulrika och Åke Norrman 

Nyss hemkomna från Tanzania 

kan vi berätta att alla  150 nya  

Solvatten dunkar kom fram 

lördagen den 18 februari till 

Ilemera, se bifogad bild. 

 

 



Även om denna information är mycket ofullständig kan man kanske anta att en del i 

minskningen kan bero på ökad kunskap om rent vatten och tillgång till Solvatten genom de 

seminarier som genomförs när Solvatten delas ut 

 

ICCO Ilemera Carpenter Center for Orphans på Ilemera 

Internatskolan startade för ca 12 år sedan. Har 22 elever i åldrarna 16-18 år, som går 2 år för 

att lära sig till snickare eller sömmerska. De har det bra även om sovsalarna är  i behov av 

upprustning. Skolledningen med rektor Geofrey Tilwetwa och hustrun Prisca gör ett jättejobb 

tillsammans med lärarna Benson, Stephan och G. De ger eleverna, som kommer från mycket  

 

 

H 

 

 Nuvarande elever i årskurs 2 

 

 

enkla förhållanden och där minst en förälder saknas, en utbildning som ger förutsättningar till  

egna företag . Vi mötte flera  tidigare elever som vittnade om framgångar och  stor tacksamhet 

till skolans lärare.  

 

 

 


