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Solvatten i Ihushi – uppföljning april 2016 

Soroptimist International Sweden har vid två tillfällen skänkt Solvatten-behållare till vår 
samarbetspartner Ihushi Development Centre (IDC) med avsikt att behållarna ska delas ut 
till fattiga familjer i det område som IDC verkar inom, alltså Bujashi Ward (vid Victoria-
sjön i Tanzania) med sammanlagt 14,600 invånare. Den första sändningen med 72 
Solvatten-behållare kom till Ihushi i augusti 2015, och en andra sändning – också med 72 
behållare – kom i november. En tredje sändning (med 36 behållare) har utlovats till 
sommaren 2016. 

IDC – och byborna i Bujashi – är mycket glada och tacksamma över stödet från 
Soroptimisterna. Det är också vi i Vänföreningen Ihushi! 

Jag besökte Ihushi i september 2015 och skrev då en kort rapport om mottagandet av den 
första sändningen med Solvatten-behållarna. I april i år besökte jag Ihushi på nytt och 
gjorde då en uppföljning av hur den andra sändningen tagits emot. 

Den andra sändningen av Solvatten kom alltså till Ihushi i slutet av november, men det 
dröjde till början av februari innan behållarna delades ut. I december regnade det kraftigt i 
området, med besvärliga översvämningar som följd. Byvägarna blev oframkomliga, stora 
delar av de majs- och hirsfält som såtts i oktober förstördes, många latriner kollapsade och 
kolera började spridas. I det svåra läget var det inte lämpligt att försöka ordna utdelningen 
av Solvatten, men så fort vädret blev bättre bjöd IDC in till en utbildningsdag för dem som 
valts ut till mottagare, se bild nedan. 

För att förbereda utdelningen höll IDC planeringsmöten i januari med representanter för 
byledningarna i Ihushi, Sese, Matale och Busekwa (alltså de fyra byar som IDC verkar 
inom). På mötena diskuterades kriterier för vilka som skulle få den här omgången 
Solvatten-behållare, och man definierade två kategorier: 
•   Hushåll med föräldralösa barn, dvs vanligen mor- eller farföräldrar som tagit över   
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ansvaret för barnen när föräldrarna dött i aids eller på annat sätt. 
•   Ensamstående mödrar med barn, vanligen änkor. 

Inom de här två kategorierna valde man ut hushåll som bedömdes behövande/resurssvaga. 
Om en änka t ex har släktingar som kan hjälpa henne, så räknas hon inte som resurssvag. 

Ett ytterligare kriterium är att mottagaren ska ha en hemmiljö som är hyfsat hygienisk. Det 
ska finnas en latrin och vatten ska vara tillgängligt att hämta (i en brunn, källa eller regn-
vattentank). Mottagaren ska också bedömas ha kapacitet att ta hand om Solvatten-
behållaren på rätt sätt. (Det betyder t ex att hushåll som är behövande, men där mamman 
kanske är alkoholiserad eller drogberoende, inte kom med i urvalet.) 
På mötena med byledningarna diskuterade man också möjligheten att mottagarna skulle 
betala något för sina behållare. Men bedömningen var, att om man ställer ett sånt krav så 
blir det inte dom behövande som blir mottagare. Dom har helt enkelt inga pengar alls idag. 

Utbildningsdagen med mottagarna genomfördes 2 februari på IDC:s utbildningscentrum, 
med IDC:s ordförande Emmanuel Buguba som ledare. Han har själv haft en Solvatten i sitt 
hem sedan två år och tillsammans med sin fru kunde han berätta hur man praktiskt 
använder behållaren. Några andra bykvinnor som fick sina Solvatten-behållare i augusti i 
fjol, var också med och intygade att vattnet verkligen blir rent och att de var mycket nöjda 
med sina behållare. 

Besök hos tio hushåll med Solvatten 
28 april besökte jag tio olika familjer som fått Solvatten i februari, alla i Ihushis grannby 
Sese. Med på besöken var Emmanuel Buguba och byordföranden i Sese, Simon Bahege. 
Alla tio hushållen använde behållarna regelbundet och var mycket nöjda med dem. På de 
följande sidorna sammanfattar jag intrycken från besöken. 

Maria Damiani med fyra föräldralösa barn i hushållet 

Hemma hos Maria Damiani bor sammanlagt åtta personer, en dotter med två barn i skolan 
och fyra barnbarn i åldrarna fyra till tio. Dotterns man lämnade äktenskapet för fyra år 
sedan. Barnbarnens föräldrar har dött i aids. Nu hjälps Maria och dottern åt i hushållet och 
de odlar ris, sötpotatis och olika grönsaker. De klarar sig ganska bra, säger Maria, även om 
hon inte längre orkar arbeta så mycket i jordbruket, men hon säger att dottern är stark och 
klarar det mesta. De bor i utkanten av byn Seses centrum och har ungefär 600 m till en 
borrad brunn där de hämtar vatten. Samma brunn används av många andra hushåll, fler än 
hundra, säger hon. 
Maria är mycket 
glad över Solvatten-
behållaren som hon 
normalt använder 
två gånger om 
dagen, ibland tre. 
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Elisabet Anaclet hade tidigare problem med magsjuka barn 

Elisabet Anaclet bor ganska nära Maria 
Damiani i ett hus som är byggt av bränt tegel 
och ganska stort. Elisabet säger att de hade 
det bättre så länge mannen levde. Nu bor hon 
här ensam med sina fem barn och det är det 
svårt för henne att tjäna ihop tillräckligt för 
sig själv och barnen. Hon har en liten 
trädgård med grönsaker och hon köper fisk i 
ett fiskeläge fem km bort vid Victoriasjön. 
Fisken grillar hon och säljer till andra bybor. 

Förut blev barnen ofta magsjuka, berättar 
hon, men nu har det inte hänt sedan hon fick 
Solvatten-behållaren. 

 

 
 

Semeni Limanicha skulle behöva mer än en behållare 
När vi kommer till Semeni Limanicha, håller hon precis på att tömma Solvatten-behållaren 
och fyller den omedelbart med nytt vatten som ska renas. Semeni har ett café vid byvägen 
som går igenom byn Seses centrum. 
Hon berättar att hon renar vatten tre 
gånger varje dag om det är solsken, 
men det är inte tillräckligt för hennes 
familj och för café-besökarna. 
Familjen består av Semeni, hennes 
man och tre barn. Hon ingår alltså 
inte i någon av de mottagarkategorier 
som IDC definierat. Men Emmanuel 
berättar att hon egentligen skulle ha 
fått en behållare redan i september då 
”mikroföretag” ledda av kvinnor 
(butiker & caféer) var prioriterade. 
Därför fick hon sin behållare nu. 
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Sammanfattande intryck 

Efter besöken hos Maria, Elisabet och Semeni promenerade vi vidare till ytterligare sju 
familjer i Seses bycentrum. De passar alla väl in i kriterierna för urvalet av mottagare, som 
t ex Ester Shija på bilden. Hon är 
änka och har två egna barn. Nu 
delar hon hushåll med sin äldre bror 
och tillsammans har de tagit hand 
om sex föräldralösa barn. 
I den del av Sese där Ester bor, är 
tomterna små och husen ligger 
mycket tätt. Det finns omkring 400 
hushåll på ett litet område som alla 
hämtar vatten från samma djup-
borrade brunn.  
När Emmanuel Buguba, Seses 
byordförande Simon Bahege och jag 
sammanfattade intrycken från familjebesöken, var vi överens om att Solvatten-behållarna 
gjorde stor skillnad för familjerna som fått dem. Simon Bahege berättade att det nu fördes 
en diskussion grannarna emellan om betydelsen av vattenrening. Många fler skulle behöva 
Solvatten, menade han, men i väntan på att det kan bli möjligt är det nu fler bybor som har 
börjat koka sitt dricksvatten. Men brännveden är dyr och det är inte bra för miljön att 
hugga ner så många träd, konstaterade han. 
I bilen på väg tillbaka till IDC:s center i Ihushi fortsatte Emmanuel och jag att diskutera 
den här frågan. Och vi var överens om slutsatsen. Solvatten är en utmärkt produkt och vi 
måste hjälpas åt att fortsätta sprida den.  

 


