Lions brønnprosjekt i Afrika
Brønnbyggingen fortsetter i Uganda og Zambia

Når du bidrar med midler til rent drikkevann, kommer det spesielt kvinner og jenter til gode. Det er
som oftest de som henter vann til familien. Turene kan enkelte steder ta det meste av dagen, kanner
på opptil 25 kilo bæres på hodet i kilometervis. Vi er blitt fortalt at det også kan være utrygt å hente
vann, spesielt i områder der det er urolig. Historier om overfall og misbruk av kvinner er ikke
uvanlig. Og når jenter må bruke det meste av dagen på å hente vann, mister de samtidig muligheten
til skolegang. Ved å gi penger til brønn, gir du samtidig bedre helse, trygghet for kvinnene og
muligheter for at jenter kan få seg utdanning. Og sist, men ikke minst; det er grasrota som får nytte
av brønnen!
Drikkevannet fra lokale kilder er som oftest forurenset eller tilgriset av beitedyr. Dette medfører at
folk blir syke av vannet, i verste fall kan sykdommen føre til døden. Trakom er en øyesykdom som
bl.a. skyldes bakterier fra vann, ofte i forbindelse med dårlig hygiene. Om sykdommen ikke blir
behandlet i et tidlig stadium, vil pasienten miste synet.
Siden brønnprosjektet startet i 2008, er det bygget 140 brønner i Zambia, Malawi og Uganda. Antall
brukere av hver brønn varierer veldig, alt etter befolkningstettheten i området. At disse brønnene
har gitt rent vann til 100 000 afrikanere er sikkert. Brønnkomiteen tror på at dere fortsatt vil følge
opp med brønnbygging og takker på det varmeste for at dere bidrar. Et brønnprosjekt kan være
ypperlig som et soneprosjekt.
I Uganda koster en brønn rundt kr. 64 000, i Zambia kr. 50 000. Innbetaling kan gjøres til en
spesiell konto for brønnbidrag. Skulle dere ikke ønske en hel brønn alene, mottar vi gjerne mindre
beløp som sammen blir en brønn. Vi arrangerer også prosjektreiser, som betales av deltakerne selv.
BETALINGSINFORMASJON

KONTO 9001.32.14106

TEKST: BRØNN OG KLUBBNAVN

Kontaktperson er Ole Traasdahl – ole.traa@gmail.com – som gjerne gi mer informasjon og tar imot
bestilling på flere brønner.
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