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Solvatten i Ihushi – en första uppföljning september 2015 

20-26 september var jag på besök hos Ihushi Development Centre (IDC) i Tanzania för att 
följa upp pågående samarbeten mellan Vänföreningen Ihushi och IDC. Ett av de här 
samarbetsprojekten handlar om att sprida Solvatten till behövande i det område som IDC 
verkar inom, alltså Bujashi Ward (vid Victoriasjön i Tanzania) med sammanlagt 14,600 
invånare.  

72 Solvatten-behållare har skänkts av Soroptimist International Sweden med avsikt att de 
ska delas ut till fattiga familjer i området. Transporten med dunkarna anlände till Ihushi i 
början på augusti och utdelningen påbörjades en månad senare. 

För den här första omgången av Solvatten i Ihushi ville IDC att dunkarna skulle spridas till 
institutioner (primärskolor och hälsocentraler), till ”mikroföretag” ledda av kvinnor 
(butiker & caféer) och till enskilda hushåll. Tanken är att det är viktigt att från början 
försäkra sig om att Solvatten används på rätt sätt och att information om fördelarna sprids 
till många bybor. I den här första omgången valdes inte bara familjer som tillhör de allra 
fattigaste, utan också några som kan fungera som opinionsbildare i området. Urvalet 
gjordes i samråd med ledare från de 12 ”sub-villages” som ingår i Bujashi Ward. 

Mottagarna bjöds in till en utbildningsdag på IDC 8 september, se bilder här nedanför. 
Utbildningen leddes av IDC:s ordförande Emmanuel Buguba, som själv haft en Solvatten i 
sitt hem sedan ett år och som tillsammans med sin fru kunde berätta hur man praktiskt 

använder dunken. Han kunde också 
personligen intyga att vattnet verkligen blir 
rent. De mottagare som inte hade möjlighet att 
komma till utbildningsdagen, har senare fått 
motsvarande genomgång individuellt, i 
samband med att dunkarna lämnats ut. 

 

 

 
 
 
 
24 september besökte jag tillsammans med Emmanuel Buguba fem familjer som fått 
Solvatten-dunkar. Alla fem använde dunkarna regelbundet och var mycket nöjda med dem. 
Här nedanför sammanfattar jag intrycken från de här familjebesöken. 
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Sabina Musukas familj tillhör de allra fattigaste 

Nesfor Nkondo (i röd T-shirt) och andra hustrun Sabina Musuka tillhör de mest fattiga i 
Ihushi, men det har inte alltid varit så. Nesfor är en driftig bybo som tidigare odlade ris 
samtidigt som han hade bikupor. Men för tiotalet år sedan gick något snett med bina när 
han höll på att rensa kuporna. Massor av bin stack honom i ansiktet och det tog lång tid 
innan han blev återställd. Bl a hade han fått många stick i öronen och han tappade hörseln 
nästan helt och hållet. När jag och Emmanuel kommer på besök hälsar han, men ursäktar 
sig och förklarar att hans hustru får föra familjens talan, eftersom han inte hör. När vi 
frågar om Solvatten, hämtar Sabina dunken och förklarar att hon har tagit som rutin att 
rena vatten två dagar av tre, och 
nu var det en dag då hon inte 
hade någon rening på gång. När 
hon använder behållaren hinner 
hon med tre omgångar vatten 
under en dag. Sedan hon fick 
dunken har det varit solsken alla 
dagar och reningen har fungerat 
mycket bra. Hon var nöjd och 
tacksam, för den källa där hon 
brukar hämta vatten är nästan 
torr ibland och då brukar vattnet 
inte smaka gott. 

Sabina och Nesfor har nu blivit 
tvungna att ta hand om Nesfors 
13 barnbarn (varav fyra tvilling-
ar), vilket inte är så lätt för dem. 
Sabina berättar att det känns som 
en stor trygghet för henne att kunna ge barnen vatten som renats med Solvatten. 

När vi lämnar familjen berättar Emmanuel för mig att Nesfor måste sälja sin mark och 
mycket av sina ägodelar efter olyckan. Familjen har det nu väldigt svårt, men han menar 
att dom vill klara sig själva och han är övertygad om att de kommer att ta väl hand om 
Solvatten-dunken.  
 
Marianna John har café och butik  

När vi kommer till Marianna 

Johns café och butik, vid by-
vägen mitt i byn Ihushi, är hon 
själv inne på gården, vid kok-
huset byggt i lera. 

Marianna visar oss sin Solvatten-
dunk, som står vänd mot solen, 
bakom kokhuset. Tre gånger 
varje dag har hon renat vattnet 
sedan hon fick dunken, och allt 
har fungerat mycket bra. 
Emmanuel tittar på dunken och 
konstaterar att den ena sidan inte 
är fylld helt och hållet. Hon 
skrattar och säger att hon just då 
inte hade mer vatten hemma, 
men att hon vet hur man ska 
göra. Hon hämtar vatten från en  
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grävd brunn som är gemensam 
för flera hushåll i grannskapet.  

Mariannas familj består av elva 
personer: Hon själv, ett barn och 
maken. Dessutom hans sväger-
ska som är änka och hennes sju 
barn. Marianna behöver också 
vatten till sitt lilla café.  

Emmanuel tycker att det är bra 
att just Marianna fått en 
Solvatten. Hon visar gärna 
dunken för besökarna och för-
klarar hur bra den fungerar.  

 

Katharine Chenge 

Hos Katharine Chenge ser vi inte till någon Solvatten-dunk ute på gården. Men hon bjuder 
in oss i sitt stora hus där hon tar fram dunken. Hon berättar att hon använder den varannan 
dag och att det räcker för hennes lilla hushåll nu när barnen flyttat hemifrån och hennes 
man är sjuk. 

Katherines man, Gerald Machimba, ligger till sängs i ett av rummen. Han har just kräkts 
och Katherine är snabbt framme och tar undan den skål han använt. Gerald är pensionerad 
från ett jobb som lägre kommunal 
tjänsteman. Han fick för ett 
halvår sedan en hjärtinfarkt och 
är sängliggande sedan dess. Han 
berättar att Katharine får hjälpa 
honom med allt, att han har värk 
överallt i kroppen och att han blir 
allt svagare. 

Gerald och Katharine har haft ett 
bra liv och uppfostrat flera barn. 
En av sönerna är lärare och en 
dotter arbetar nu i Dar es Salaam. 
Även om de får hjälp av barnen 
med pengar är det ändå svårt, 
berättar Katharine, för nu går all 
tid åt till maken. Hon måste köpa 
det mesta hon använder i hus-
hållet, t ex brännved och majs. 
Hon har tidigare odlat både grön-
saker och sorghum på sin ”shamba”, men nu varken hinner eller orkar hon ta hand om den 
själv. Den Solvatten hon nu har fått hjälper henne väldigt mycket, säger hon, för hon måste 
ha rent vatten till Gerald och nu går det åt mindre brännved än om hon skulle koka allt 
dricksvatten. 
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Jessica Joseph och Constansia Frimatus är opinionsbildare bland Ihushis kvinnor 

När vi promenerar till Jessica Joseph ser vi på långt håll Solvatten-dunken som glänser i 
solskenet där den står lutad mot 
en hög med byggmaterial från ett 
hus som familjen håller på att 
renovera. Jessica är aktiv i en 
kvinnogrupp och är en kvinna 
man lyssnar på i det här området. 
Hon och hennes man delar gårds-
plats och hushåll med ett annat 
par. Tillsammans är de nio 
personer i hushållet. De hjälps åt 
med Solvatten-dunken och de 
renar vatten två gånger varje dag. 

I en annan ”sub-village” i Ihushi 
bor Constansia Frimatus. 
Indikatorn på hennes Solvatten 
visar grönt när vi kommer dit och 
vi tittar på när hon häller över det rena vattnet till en plasthink med lock. Constansia 
berättar att hon använder Solvatten varje dag. Hon är ensam nu sedan hennes man dött och 
barnen flyttat hemifrån, men hon har sju ungdomar inneboende. De går på ”secondary 
school” som ligger nära hennes hus och dom dricker mycket, säger hon. ”Det är viktigt att 

ungdomarna lär sig att använda 
vatten på rätt sätt. Det är ju inte 
bara att rena vattnet, det gäller att 
fortsätta hålla det rent till dess att 
man dricker det eller använder det 
i matlagningen!” 

Constansia och Jessica har valts ut 
att få Solvatten i den här första 
omgången för att de tillhör 
opinionsbildarna bland Ihushis 
kvinnor. När de nu ser fördelarna 
med Solvatten, kommer de att 
hjälpa till att påverka andra 
kvinnor i området om/när IDC får 
möjlighet att distribuera fler 
Solvatten. 


