Reseskildring 6: Hembesök i Manga Hill lördagen den 5 mars
Denna morgon började tragiskt. När vi kom till Manga Hill berättade Sarah och Kennedy, två
medlemmar i kommittén, att ett hem som vi skulle besöka brunnit under natten. Vi gick förbi
hemmet där ensamstående Annah bodde med sina tre barn. Hon berättade att hon hade
vaknat mitt i natten av att halmtaket på hyddan stod i brand. Hon hann rädda sig själv och
barnen men allt de äger brann inne, så det enda de har kvar nu ar kläderna de sov i. De vet inte
riktigt vad som hänt, men befarar att branden var anlagd eftersom den startade mitt i natten på
taket. I hyddan, som nu bara är ett skal, pyrde fortfarande askan och allt är totalförstört. De får
tillsvidare sova i kyrkan och vet inte hur framtiden ser ut.
Häxkrafter
Tom blev inkallad till ett brådskande möte på skolan där han jobbar sa jag och Frida Wiig, en tjej
i min klass, fick assistans av Sarah och Kennedy. Detta såg jag som ett bra tillfälle att se hur
kommittén jobbar och att dessutom få någon annan som översätter an Mr. Tom är bara bra.
Innan Mr. Tom lämnade oss sa han att det senare skulle bjudas på lunch hemma hos honom
och att han inte ville att vi skulle äta i någon annans hem när han inte var med. Senare frågade
jag varför och han berättade att det finns en äldre kvinna i grannbyn som sysslar med
häxkrafter. Om hon tittar på maten vi bjuds på blir den förhäxad och vi blir förgiftade vilket Mr.
Tom gärna ville undvika. Jag tackade för omtanken och lovade att följa hans råd.

Vi besökte 16 hushåll, inklusive det som brunnit. En av dem vi besökte var Ester Ajwang som är
80 år och sjuk sedan en tid tillbaka. Alla hennes barn har dött så nu har hon ansvar för några av
de föräldralösa barnbarnen. Hon klarar inte av hushållssysslorna och hennes krafter har
försvagats så pass att hon inte kan använda reningsverket. Sara, som var med oss, berättade att
hon går dit varje morgon och hjälper henne med hushållet samt filtrerar vatten för tre dagar
framåt till Ester och barnen. Vi frågade Ester om hon märkt någon skillnad sedan hon började
dricka filtrerat vatten och hon svarade ”Jag är alltid sjuk men Lifestraw Family är bra och vattnet
smakar bättre.”
Traditionella lagar
När vi närmade oss Isaiah Omondis hem sa Sarah leende att hon inte kunde följa med oss in till
familjen på grund av traditionella lagar. Isaiah, pappan i huset, är lillebror till Saras man. Den
yngre brodern byggde sitt hem innan storebrodern (Saras man) hade byggt sitt hus. Detta

innebär att den äldre brodern med familj är förbjudna att gå in i yngre broderns hem, så Sara
fick vänta utanför.
I alla hushåll provade jag om reningsverken fungerade. Det finns två indikationer som visar om
familjerna rengör filtret ordentlig eller inte. 1; det renade vattnet från blå tapp rinner väldigt
sakta eller 2; orenat vatten från röd tapp ar smutsigare än vad vattnet är från början. Var något
av dessa fallet så bad jag familjen att visa hur de rengör och hjälpte dem sa att det blev rätt.
Efter ordentlig rengöring började vattnet från blå tapp rinna fortare. Att det renade vattnet
rinner saktare och tillslut inte alls om filtret inte är rengjort ordentligt är jätte bra för det
betyder att familjerna inte riskerar att dricka dåligt vatten trots dålig rengöring.
Har inte längre ont i magen
Undertiden som Lucia Odenga visade hur hon använder reningsverket kom en gammal man in i
hyddan med en machete (liknande svärd) i ena handen och en käpp i den andra. Han ställde sig
i dörren och pratade högt, och i mina öron aggressivt, på Lou. Jag blev först smått förskräckt
tills Sarah sa att han bad en bön. När han var klar översatte Sarah att han bett till Gud att frun i
huset skulle ge honom rent vatten att dricka. Han har inget eget reningsverk så han går dit för
att dricka vatten. Han sa att vattnet från Lifestraw Family smakar gott och att han inte längre är
dålig i magen. I de 16 hushåll som vi besökte sa 10 stycken att de inte längre har ont i magen
och magproblem, en berättade att de inte längre mar illa och en sa att de inte mörkt någon
skillnad.
Paul Ochieng berättade att han hade diarré förra veckan när han var borta hemifrån men sedan
han kom hem och började dricka renat vatten igen så mår han bra.
Vi frågade alla hur ofta de rengör reningsverken (ska göras vid användning) och fem rengör for
sällan och fyra av dessa svarade att de rengör efter tre dagar.
Jag är nöjd med dagen. Alla reningsverk, förutom det som brunnit inne, fungerar. Två stycken
fungerade dåligt nar vi kom, men efter rengöring och en till lektion med familjen så fungerar
båda som de ska igen. Stort plus denna dag är att jag fått lära känna flera medlemmar i
kommittén. Ett tag hade vi följe av fem stycken från kommittén, de gör ett bra jobb och har koll
på hur reningsverken fungerar samt hur de ska rengöras vilket är viktigt eftersom det nu är de
som kommer hjälpa familjer som får problem.
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