Reseskildring 5 besök på Ndisi Primary School samt två hembesök
Igår, onsdag 3 mars 2011, gjorde jag ett snabbt besök på Ndisi Primary School, den skola som
många av barnen i Manga Hill går i. Vi, jag, Frida Gustavsson och Johanna Åhs, fick träffa
biträdande rektor Bennard för att ställa frågor. Han hade inte hört om projektet tidigare så jag
berättade om vad vi gjort och våra planer framöver. Hans första kommentar var att afrikaner inte
lyssnar på vad andra säger, och med det menade han att familjerna inte använder reningsverken.
Detta utan att ens ha hört om projektet tidigare. Jag berättade att vi besökt familjer och att de
faktiskt har varit i full gång med att rena vatten när vi kommit. Han svarade då att han tror att de
använder reningsverken bara när de vet att vi ska komma på besök. Han har mycket rätt i att det
skulle kunna vara fallet, men vi kan inte göra annat än att besöka familjerna när vi är här och lita
på vad de säger. Att byn också har en kommitté som besöker familjer för att se sa att
reningsverken används och att det görs ratt är också ett stort plus. Bennard kom dock med ett bra
förslag; att fråga något av barnen på skolan, då man alltid får ärliga svar från barn, om de sett
reningsverket tidigare.
Han hämtade en pojke i femman, Kennedy, och frågade om han kände igen mig och om han
visste vad detta var för något, samtidigt som han visade en bild på reningsverket. Kennedy
berättade att han träffat oss i söndags, då vi besökte hans familj och att de har ett likadant
reningsverk hemma som hans mamma använder varje dag för att rena vatten till honom och hans
fem syskon. Efter detta svar gick biträdande rektor ut och tog inte upp saken igen. Jag fick en
känsla av att han bara ville visa sin makt och att han var förargad över att inte fått information
om detta projekt tidigare. Vi har inte träffat Bennard tidigare, men vi har träffat förste rektor och
informerat honom om projektet.
När rektorn gått ut fortsatte vi att prata med Kennedy, just för att man ofta får ärliga svar från
barn. Vi var noggranna med att inte ställa ledande- eller ja- och nej-frågor. Vi frågade vad han
dricker för vatten i skolan, och han berättade att han dricker vattnet från skolans pump som är en
handgrävd brunn. Vi frågade om det finns någon skillnad i smaken och han svarade att vattnet
hemma som är renat genom reningsverket är godare. Vi frågade om det fanns några andra
skillnader mellan vattnet hemma och i skolan, och Kennedy svarade att han får ont i magen efter
att ha druckit vatten i skolan men det får han inte hemma. Vi gav honom en tom vattenflaska och
sa att han nu kan ta med sig vatten hemifrån och dricka i skolan.
I närheten av skolan har två hushåll fatt varsitt reningsverk. Jag besökte dessa två tillsammans
med Tabetha och Eunice som båda är med i kommittén. De är ansvariga för detta område och
skulle idag besöka dessa två familjer. Jag såg det som ett utmärkt tillfälle att dels besöka
familjerna, men också att se hur någon i kommittén jobbar vid hembesök.

Vi besökte familjen Akama. Denna familj utstrålade lite skepsis mot reningsverket när vi besökte
dem i januari. De tog fram reningsverket, som inte var upphängt, och det såg heller inte använt ut
då det var dammigt av röd jord. Tabetha frågade om de använder reningsverket och de svarade
lite undvikande och oklart. Mamman sa att de är sa många och att de behöver ett till och jag
svarade att detta är vad vi kan ge nu. Tabetha bad dem att visa hur de använder och rengör filtret,
detta gick bra men de visste inte riktigt hur man rengjorde för filtret så Tabetha hjälpte dem med
det. Hon sa också till dem hur de ska hänga upp det och bad dem att göra det. När vi gick vidare
frågade jag Tabetha om vad hon tyckte om besöket. Hon sa att hon var ganska säker på att
reningsverket inte används regelbundet men att hon ska gå tillbaka om tre dagar för att se om det
blivit ändring på detta.
Nästa familj vi besökte heter Odida. Samma procedur igen, Tabetha bad dem visa hur de
använder och rengör filtret. Här märktes det att reningsverket används regelbundet och familjen
berättade också att de inte längre har magproblem. De har inte filtret upphängt hela tiden då
barnen börjar leka med det, men de hade färdiga krokar som de satte upp reningsverket på när de
visade hur de använder det. De visade också utan tvekan hur de rengör filtret.
Dessa två familjer var från början inte med på lisan över familjer som skulle få reningsverk då de
bor en bit ifrån Manga Hill. Men de hade hört om projektet och kom till mötet vid utdelningen så
kommunmedlemmarna beslutade tillsammans att de skulle få varsitt. Mr. Tom tyckte också att
det kunde vara bra för att få lite spridning så att andra utanför byn också blir mer medvetna om
vikten av att dricka rent vatten. Det kan vara anledningen till att familjen Akama inte använder
reningsverken. De har inte varit med på alla möten och man märker också att familjerna i Manga
Hill, som ligger en bit bort, hjälper och tipsar varandra om användning och upphängning samt att
använda dapi.
Kommande rapporter från Tabetha får utvisa hur det gått för familjen Akama. Mr. Tom berättade
ikväll att Tabetha pratat med honom om familjen och han har besökt dem efter att jag och
Johannes var där tillsammans med honom, men de tror inte att reningsverket har används sedan
dess.
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