
 

 

GLOBAL GRANT PROSJEKT I KENYA - VEL GJENNOMFØRT ! 

“WATER! WATER! WATER! – WATER IS LIFE !” 

 

 

……..  dette var det klare budskapet fra barna på St.Barnabas Primary School i Wera ! 

     

        Gruppen som besøkte prosjektet i Kenya.                                          Et av henvisningsskiltene til prosjektet.  

 

Det var stor festivitas i  landsbyen Wera som hadde fått gleden av prosjektet «Dala Rieko Water & 

Sanitation».    Delegasjonen på 17 personer , hvorav 11 rotarianere og 6 ledsagere, ble «kongelig» mottatt  

da prosjektet ble offisielt overlevert til befolkningen.  Det store arrangementet  fant sted ved Kandhere 

Primary School,  et av stedene som hadde fått montert vanntank og toalett.  

 Hele befolkningen i Wera var tilstede, pyntet og i feststemning. Programmet ble ledet av headmaster ved 

skolen og startet med høytidelig flaggheising, oppmarsj, sang og dans.  

 

             Forts.  



 

Flotte jentespeidere som ble lagt merke til !      …. og  «alle» kunne prøve seg i den glade dansen.          

Blant de fremmøtte var en rekke personer  som  representerte ledelsen i Siaya County, bl.a. ass. guvernør, 

miljøminister, ansvarlig for vannforsyning/ utvikling. Fremtredende personer fra kirkene var også 

representert, samt en rekke offentlige personer ellers. Taler ble framført og prosjektet ble omtalt i positive 

og takknemlige ordelag.   Mange løfter ble gitt om økt satsing i området. Prosjektet har gitt god drahjelp 

for utvikling i landsbyen og området rundt. 

 

Denne gruppe har tatt på seg ansvaret for at prosjektet blir ivaretatt på beste måte. 

Som tidligere omtalt, ble prosjektet  initiert av Raufoss Rotaryklubb.  Det tok ca. 3 år før det  var en realitet 

og kunne iverksettes.  Med som bidragsytere er Hadeland RK, Hadeland Syd RK, Jevnaker RK og Østre 

Toten RK.    Den lokale klubben, Maseno Rotary Club,  har vært en nødvendig  og viktig samarbeidspartner .  

Det gode samarbeidet med Dala Rieko CBO og Tor Steinar Rafoss var avgjørende for prosjektets 

«tilblivelse» og gjennomføring.    Denne innsatsen, samt hans måte å drive utviklingsarbeide på i Kenya, 

gjorde at han ble tildelt PHF på Distriktskonferansen sist høst (se annen omtale).  

Prosjektleder, Alex Omino, også tilknyttet Dala Rieko, sørget for at befolkningen fikk eierskap ved å la de 

delta aktivt i planlegging og arbeide.  Dette er avgjørende for at et prosjekt skal lykkes og være av varig 

verdi.   Stikkordet er involvering ! 

Landsbyen Wera  ligger høyt og i et tørt område, hvor mangel på vann er et meget stort problem.  Eneste 

mulighet var henting av urent  vann langt av sted i «ponder»/vannpytter.  Det er ca. 15 km til Victoriasjøen, 

så det er ingen alternativ vannkilde.     

Prosjektet går ut på å samle regnvann fra store tak, så som kommunehus og skoler.    9 stk.  vanntanker,  5  

à 10.000 liter og 4  à 5.000 ble satt opp på de best egnede steder der det er store platetak. To skoler ble 

prioritert.  Takrenner og rør måtte monteres og fundament støpes.   Vannet er så rent at det brukes til 



drikkevann.  Allerede nå registreres at sykdom som er relatert til vann er blitt redusert .    Det spares også 

mye tid på å slippe å hente vann over lange avstander.  

 
Folk  henter  vann i kanner og får inntil 100 liter pr dag.                               Alternativet er dette (over)! 

 

Vanntank også til  kvinnegruppe med prosjekt for dyrking/nyplanting av trær.     Trillebårer er viktig utstyr og 12 stk. 

ble overrakt gruppen, «bursdagsgave» fra Åshild. 

Sanitærforholdene er  dårlige og medfører mye sykdom.     6 enkle og 1 dobbelt ECOSAN toalett ble derfor 

bygd i området,  hvorav 2 av disse er ved skoler.  Dette systemet tjener to hensikter.  Det blir gjødsel til 

jordforbedring som gjør det mulig å dyrke mat,  samtidig som det bedrer hygieniske forhold. 

 

Stor festivitas da  ECOSAN toalett ved skolen ble innviet.  Snorklipping v/ass. Governor («fylkesmann») for Siaya 

county , sammen med PP/AG Richard Onono, Maseno RC  og  Åshild Lundgaard (prosjektkoordinator), Raufoss RK.     

 



Totalt var budsjettet på USD38.373, hvorav  USD32.791 er bidrag fra Rotary Foundation (District 

Designated Fund (DDF ) og World Fund).   

Gruppen besøkte samtlige installasjoner under sitt 4 dagers opphold i Asembo / Dala Rieko.   Over alt 

møtte folk fram og viste stor glede over hjelpen fra Rotary.    

Vi anser prosjektet for å være meget vellykket og framtidsrettet og med varig verdi.  Behovet for en videre 

utvikling i dette området er stort. Det ville være ønskelig om prosjektet kunne videreføres,  gjerne i et 

samarbeid mellom flere Rotarydistrikter i Norge.   

 

 

«Takk for vannet dere gir skolen vår !» 

 

22.02.2016/Åshild Lundgaard 


