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Vatnprosjektet
1. mars
Nå har me endeleg starta

vatnprosjektet �  Tørken
og nauden i Kitui er enorm.
Familiar får naudhjelp og det
er framleis fleire veker til
neste regntid. Sola steiker,
folk held seg i ro og me
høyrer faktisk ikkje eingong
ungar som leikar, og er i
aktivitet. Me har
detaljplanlagt saman med
lokale arbeidarar som skal
gjennomføra bygginga. Me
har starta prosessen med å
få lagt inn straum. Dette må
vera på plass så snart som
mogleg så prosjektet kan

verta ferdigstilt i sommar
�

I vinterfeien har Ingunn og Kirsten vært på
Flamingo Bio Farm og forberedt det resterende
arbeidet. Det skal legges rør og det skal bygges
kiosk for salg av vann. Vi arbeider fortsatt med å
få lagt inn strøm på farmen. Kenya Power er på
saken, men det tar tid. 
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5.mars

• Å inngå avtalar, og oppstarting av vatnprosjektet har vore hovedoppgava vår denne 
veka – samstundes har me rukke å fylgja opp fleire andre ting.

• For vatnprosjektet har me målt opp og stukke ut, tomt og vatn rørledning saman med 
byggjemeister, og justert teikningane til å passa med dei lokale forholda. 

• Me har hjelpt korg-damene med å systematisera produksjonen sånn at dei lagar dei 
korgene me har i bestilling, og ikkje alltid dei korgene dei sjølv ynskjer.

• Me har gitt skreddaren fleire oppdrag med å leggja skinntopp og hank på nokre korger.

• Me har engasjert ein lokal snekker som har pussa opp møbler, installert ”norsk” utedo 
og som nå er igang med nytt verandabord på gjestehuset som me bur på.

• Me har fulgt opp 5 biogass-anlegg i området

Me er utruleg glad for at me reiste ned for å planlegga prosjektet sammen med dei som skal 
byggja. Det gir oss ein heilt annan forståing av kva utfordringer dei slit med. Det er lett å 
sitja heime i Noreg og tenkja” norskt”. Ting tar tid når infrastrukturen ikkje er som vår, og du
jobber i eit område utan kontinuerleg tilgang på straum, vatn og internet. Berre for å køyra til
byen, som kun ligg 13 km unna, for å skrive ut nye teikningar, tar det halve dagen og vel så 
det. Det er ingen minigravemaskin som tar haugar med hardpakka sand og jord bort for å 
klargjera tomta. Alt hakkas og køyrest vekk i trillebår i steikandes sol og høg varme. Men til 
tross for mykje naud og vanskelegheiter, er folk utruleg glade og vennlege. Dei klager lite og 
det er lett å være glad saman med dei. Me er nøye med å bruka lokale krefter og berre denne
veka har 8 personar hatt oppdrag som fylgje av oss og Hjelp til Selvhjelp sin aktivitet.
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15.mars

Fantastisk gode nyheter om vannprosjektet i dag.
Strøm blir lagt inn på farmen kanskje allerede denne
uken og da er det klart for at pumpa kan installeres.
Neste fase er å legge rør ca 50 meter til der som
vannstasjonen skal ligge. Vanntank og et lite
salgshus. Vi håper ikke vi får meldinger om

forsinkelser nå… :) Gled dere med oss!

20.mars

No er "shoppinga" til vatn tårnet og vatn salgshuset allereie byrja i Kitui :) I dag har Daniel

og Willy vore å handla og fått levert varer! Så no kan bygginga byrja :) Fantastisk kjekt å 

fylgja detta på nært hald :)

23.mars

Me har no bestilt oss ein ny tur til Kitui for å fylgja opp vatnprosjektet vårt. Det kan sjå ut til at ting går mykje
fortare enn me rekna med, så me fann ut at det var litt viktig for oss å vera der litt undervegs :)
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Alt arbeide i foreningen utføres uten betaling av noe slag. Alle reiser og opphold dekkes av egne 
midler. Alle prosjekter er finansiert gjennom innsamlede midler. Vi ønsker å holde våre bidragsytere 
informert om foreningens aktiviteter. Det gjør vi gjennom disse informasjonsbrevene som sendes ut 
på e-post og på våre internettsider. Vi er derfor avhengige av å få e-postadressene til de som bidrar,

Vil du være med og støtte prosjektene? Kontonr 2801 19 29151

Eller kanskje du har lyst å være med på Safari? Du finner oversikt over turene våre på 
hjemmesiden. Les mer på vår hjemmeside www.selvhjelpiafrika.org 

Kontakt oss post@selvhjelpiafrika.org  

Følg oss på

FORENINGEN FOR HJELP TIL SELVHJELP I AFRIKA 
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