Brunnar med solpaneler,
Etiopien
Rent vatten räddar liv. Tack vare stödet från Café Bar
ger djupborrade brunnar med solpaneldrivna pumpar
människor på landsbygden utanför Addis Abeba god
tillgång till vatten, vilket minskar risken för många
sjukdomar och skapar nya möjligheter till odling och
försörjning. Därmed får många barn en tryggare och
friskare uppväxt.
På landsbygden cirka 13 mil nordost om Etiopiens huvudstad Addis Abeba lever de allra flesta invånarna av jordbruk. Området är stenigt och torrt och får små mängder
regn. Brist på vatten har tidigare varit områdets absolut
största utmaning, som fört med sig problem som dålig
hygien, sjukdomar och matbrist på grund av små eller

förstörda skördar. Många människor, framför allt barn och
kvinnor, har fått gå i flera timmar varje dag för att hämta
vatten i åar och vattendrag, vilket bland annat begränsat
många flickors möjligheter till skolgång.
Tillsammans med den lokala partnerorganisationen Feed
the Children Organization, FTCO, startade Erikshjälpen
2017 ett projekt för att borra brunnar i området, så att
familjerna ska kunna hämta vatten på nära håll. Genom
att nyttja solens energi, och förse brunnarna med solpaneldrivna pumpar, har familjer och hela byar på ett
hållbart sätt fått helt nya möjligheter som både förbättrar
hälsa, ekonomi och barns möjlighet till utbildning.

Goda effekter för hälsa, utbildning
och ekonomi
Innan vattenprojektet inleddes 2017 gjordes en studie i området som visade bland annat att 95 procent av invånarna
inte sålde några grödor, eftersom de behövde allt de odlade
till att föda den egna familjen. Likaså sålde väldigt få familjer boskap. Kosten var ensidig och bristen på rent vatten
orsakade dålig hygien och sjukdomar. Många kvinnor och
flickor fick också ägna mycket tid åt vattenhämtning.
I november 2020 gjordes en enkät bland familjer som
nyttjar tre av de brunnar som borrats i projektet. Enkäten
visade många positiva resultat, bland annat att alla barn
som är i skolålder nu går i skolan. Förekomsten av diarrésjukdomar har minskat. Maten har blivit mer varierad och
därför mer näringsrik, vilket är viktigt inte minst för barn
som växter. Över 95 procent av familjerna uppger att de
kan ge sina barn tillräckligt med mat. Det är också över 95
procent som uppger att de har sålt grödor på marknaden
för att få en inkomst. Alla familjer uppger att de har kunnat
föda upp så mycket boskap att de även har kunnat sälja
boskap och få en inkomst.

Två brunnar färdigställda under 2020
Under perioden juli 2019-september 2020 borrades och färdigställdes två nya brunnar med tillhörande solpaneldrivna
pumpar. Driften och skötseln av brunnarna har nu överlämnats till lokalsamhällena, där team har utsetts och utbildats
för att ta hand om olika delar av skötseln. Två vattentankar
på vardera 10 000 liter har också installerats vid brunnarna.
Den första brunnen är 65 meter djup och pumpen drivs av
åtta solpaneler. I nuläget används brunnen av 54 familjer
och skapar möjlighet att bevattna ett odlingsområde på
cirka 13 hektar. Den andra brunnen är 50 meter djup och
dess pump drivs av sex solpaneler. 75 familjer nyttjar brunnen som har vattenkapacitet för bevattning av 23 hektar
odlingsmark.
Under den aktuella perioden har lantbrukare i området fått
möjlighet att testa potatisodling – 1000 kilo sättpotatis
sattes i ett första försök. Lantbrukarna har också regelbundet fått fortbildning, besökt varandra och dragit nytta
av varandras erfarenheter för att skapa så effektiv bevattning och odling som möjligt. Eftersom detta sker utomhus
har träffarna kunnat fortsätta på ett säkert sätt även efter
coronapandemins utbrott.
Efter att brunnarna färdigställdes fick en lokal kommitté i
uppdrag att informera och uppmuntra familjer att höja sin
hygienstandard, nu när tillgången på vatten är god. Det har
även startats hygien- och hälsoklubbar på skolorna, där
elever lär andra elever – men också familj och grannar
– om vikten av god hygien.

När barnen i området 2020 fick frågan vad som är områdets största problem svarade de inte längre brist på
vatten och mat. Nu är det tillgången på bra skolböcker de
ser som den största utmaningen istället.

Ett stort tack till er på Café Bar!
Ni har bidragit till en förändring som gör stor nytta för
barn och familjer i dag – men också för lång tid framöver.
Tillgången på vatten skapar möjligheter för god försörjning
och hälsa, men också för barnens utbildning och trygghet.
Det gör att familjer och hela samhällen kan ta sig ur fattigdom. Ert stöd gör det möjligt!

