Rent vatten - en mänsklig rättighet
Välkommen till Bergsjögården den 23 november kl.18.00
Vi vill hälsa Nordanstigsbor och
Företagarföreningen varmt välkomna till en kväll tillsammans
med utvecklaren av SolarWave
vattenreningsanläggning, dr
Johan Wennerberg.
Bakgrunden till denna inbjudan
är att föreningen Korset och S:t
Staffans kapell nu går in i ett projekt som drivs av SolarWave. Målet
är att finansiera en vattenreningsanläggning så att att eleverna vid
Serena Nursery & Primary School
Exempel från en annan vattenreningsanläggning i Uganda.
i Kampala Uganda får tillgång till
rent, drickbart och säkert vatten.
vattenreningsanläggningen kommer inte bara att vara tillgänglig för barnen, utan även för lärare och
närboende.
Mer än 750 miljoner människor saknar dricksvatten. Varje dag dör 800 barn under 5 år för att de dricker
förorenat vatten. Därför startar nu föreningen S:t Staffans Kapell ett humanitärt hjälparbete, i och med
detta vattenreningsprojekt i Uganda.
Skolan som har 354 elever i åldrarna 3-9 år ligger i ett mycket fattigt område i närheten av huvudstaden
Kampala. Av skolans elever är det bara en liten del som klarar av att betala skolavgiften på ca 250:- per
termin, så skolan som drivs på ideell basis är beroende av bidrag från kyrkan, kommunen och privata
givare för att klara driften löner mm.
Serina Nursery har med hjälp av donationer från organisationer och ambassader kunnat borra en brunn
och bygga en regnvattentank, så tillgången på vatten är god men det vattnet är inte drickbart utan
rening. Idag renar man vattnet med bl.a. klor vilket har resulterat i att många barn har drabbats av allergiska reaktioner av kloret, de kräks får hud utslag mm. För några av barnen har besvären varit så allvarliga
att de blivit inlagda på sjukhus.
Reningsanläggningen drivs av solenergi och via olika filter och uv lampor renas vattnet från mikrobiologiska föroreningar till 99,9% samt sediment, klor, oönskad lukt och smak. Vattenrenaren är helt automatisk och kräver minimalt underhåll, dessutom drivs den av en batteribank som laddas via solenergi och
kräver alltså ingen annan elektrisk ström.
Solelsystemet som inte bara ger tillräckligyt mycket el för kontinuerlig drift av vattenrenaren ger också
möjlighet att via usb uttag ladda tex mobiltelefoner, Kostnaden för projektet inklusive 3 års drift och
underhåll är ca 65.000;-.
Karl Åkerblom och Thomas Larsson
Föreningen S:t Staffans Kapell & Solar Wave
Se även annons i Nordanstigarn den 14 november 2016. Vi bjuder på fika.
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