
Rapport till DR4 12/2-2022 från Lions Rent Vatten 

 

Vad har hänt: 

- Jag kom i torsdags förra veckan tillbaka efter cirka 14 dagar i Tanzania för vattenprojekten. 

- De två senaste projekten är nu färdiga och vi genomförde festligheter med Foundation Stone och 
överlämning av projekten tillsammans med tanzaniska myndigheter och bybefolkning Det är Idibo 
Leshata med vatten till 14.000 personer med 26 vattenposter och Sofi Majiji med 10.000 personer 
med 22 vattenposter. Det innebär att LRV nu försett totalt cirka 94.000 personer med minst 25 liter 
rent vatten per dag och att det kan hämtas inom 400 meter. Dessutom har cirka 11 sjukhus och 28 
skolor fått tillgång till vatten. Allt till en genomsnittlig investeringskostnad av cirka 123 kr per person. 

- Vid resan gjorde vi också återbesök på ett antal av de vattenprojekt som färdigställts tidigare. Vi 
följer upp tillsammans med myndigheter och bybefolkning. Glädjande är att de alla fungerar bra. 

- Sedan har vi också besökt ett antal byar med förslag till nya vattenprojekt. Behovet av tillgång till 
rent vatten är fortfarande mycket stort. Förslagen behöver vi studera närmare för att se vilka vi kan 
fatta beslut om. 

- Lions i Tanzania – framför allt LC Morogoro – har under pandemitiden varit ett mycket stort stöd för 
att driva projekten framåt. 

Plan för LRV fortsättning: 

- För det senaste LCIF anslag vi erhållit planerar vi en slutrapport inom den närmsta tiden. Den 
innefattar de nu avslutade projekten Idibo Leshata och Sofi Majiji. LCIF är informerad om att 
slutrapport är på gång. 

- För de nya behoven – föreslagna nya projekt – planerar vi en ny LCIF ansökan. Den ska vara inne 
senast 1 maj för att vara med till LCIF Board of Trustees i augusti. Vi avser att söka fullt belopp 
$100.000. För den ansökan behöver vi minst lika mycket för medfinansiering. Vi har lite medel kvar i 
kassan men behöver stöd. Stödet från klubbarna i framför allt 101S är mycket viktigt och vi hoppas 
också på Världsmiljödagen senare i vår. 

 

De bifogade bilderna är från de nu färdiga projekten. 

 

 

Hälsningar 

Mats, LRV 



      

 



 

 

 


