
ILEMERACARPENTRY CENTRE FOR ORPHANS – ICCO,   22.10.2018. 
 
Rapport om Solvatten 
 
Jag tackar Gud för att Solvatten fungerar. Det märksi samhällena och hos var och 
en enskild person/familj som har erhållit Solvatten. 
 
För det första märks resultatet av Solvatten hos de familjer som använder det då 
inälvssjukdomar minskar, särskilt hos barnen och annars var tvungna att gå till 
vårdcentralen eller sjukhuset eller andra hälsoinstitutioner för att köpa medicin. 
Andra behöver inte läggas in på sjukhus vilket betyder annars att oftast 
mamman i familjen får bo där också, för att laga mat till den sjuke och då stannar 
mycket arbete av i hemmet då inte mamman är hemma. Fördelen med Solvatten 
berör många på många olika sätt hos dem som erhåller det. 
 
I byn Kabanga som ligger vid Viktoriasjöns kust finns en kvinna som fick 
solvatten. Hon säger: ”Solvatten som jag fått ser jag inte som min egendom 
endast utanden tillhör hela byn vilket betyder att andra kommer och får låna den 
och så får den ene efter den andre använda den. På det sättet gör Solvatten tjänst 
i hela byn.” Jag tycker att man skall ge några andra Solvatten till denna by. 
 
Nu har undervisningsdepartementet författat en skrivelse till alla skolor i landet 
där man befaller att man i alla skolor skall ge eleverna rent vatten för att 
eliminera magsjukdomar hos eleverna. I hela landet är frånvaron mycket stor på 
grund av att elever stannar hemma på grund av magåkommor och de förlorar 
många undervisningstimmar. Då nu skolor nära Ilemera har hört att Solvatten 
finns där kommer de om och om igen och ber om att få dunkar. Evangelisterna i 
kyrkorna ”stör” mig mycket och ber att få Solvatten vilket också vårdentralerna 
gör om och om igen. 
 
Här om dagen kom en styrelsemedlemmarna för 1000 hushåll i storbynGwanseli 
och bad att alla skolor där skulle få Solvatten. På grund av denna begäran beslöt 
jag att ordna seminarium enligt följande: 
 
1. För grundskolan i Ilemera och kommunens vårdcentral i Ilemera den 25/10 
2018 kl. 10.30 – 11.00 
2. Den 27/10 2018, seminarium för evangelisterna i Kagomaspastorat  kl. 10-11 
och 11.30-12.00 för evangelisterna i Muleba pastorat. 
3. Den 29/10 2018 för Ndarichako gymnasium kl. 10.30-11.00 
4. För grundskolan Kabagunda den 31/10 2018 kl. 10.30-11-00 
5. För Gwanseli gymnasium den 3/11 2018 kl. 09.00-10.00 och kl. 11.00-12.00 
för arbetskretsens kvinnor, några av körmedlemmarna i Ilemeras kör och några 
av kyrkvärdarna. 
6. Därefter seminarium på ön Kibumba och Buyonsi, för evengelisterna och 
ledarna i kyrkornas arbetskretsar, samt för grundskolorna på Buyonsi och 
Kibumba.. 
 



Jag har för avsikt att dela ut 54 Solvatten under denna tid och efter en tid 
kontrollera hur de har använts och höra efter vilka fördelar de har bidragit med 
hos användarna.  
 
För att genomföra dessa seminarier behövs det pengar till resor, för de som bär 
dunkarna, särskilt då de bärs utför branterna från bergen ned till sjön samt 
reseersättning för båtfrakten och för de som fraktar på torra land. Någon liten 
ersättning behövs också till mina lärare som undervisar på seminarierna. 
 
Geofrey Tilwetwa (HerrSolvatten) 
 
(Översatt från swhili av PeO Olsson) 
 
 
 
Rapport 2018 som inkom tillsammans med årsrapporten i januari. 
 
Solvatten 
Vi tackar Gud för att namnet Solvatten verkligen har blivit känt i vårt kontrakt. Solvatten 
fortsätter att ges till ensamstående kvinnor, evangelister, präster och innevånare på 
öarna, elever i 2 grundskolor och vårdcentraler. Detta år har vi delat ut 68 Solvatten. 
Många i år och som fått dem tidigare uttrycker sitt stora tack. Man ser vilken skillnad de 
gör och vilka fördelar. Särskilt tackar skolan i Rulanda. Den är ett fint exempel på hur 
hälsotillståndet hos eleverna förändrats då de dricker rent vatten. Varje gång när jag 
kommer dit för att se hur de använder Solvatten tänker jag på Gud Ord som säger: ”Var 
och en som har skall få.” Mark. 4:25 Tacksägelsen fortsätter. 
 


