Stöd oss
Hjälp WAiK i arbetet med att
ge människorna i Manga Hill en
enklare vardag med färre
sjukdomar och mer tid till
inkomstgivande sysslor.

Bli medlem i vår
förening genom att
sätta in 40 kronor på
PG 59 72 76-5
Viktigt! Märk inbetalningen
med namn och e-post adress.

Vill du ha mer information om projektet?
Gå in på www.waik.se
eller hör av dig till oss på info@waik.se

I arkivet på www.waik.se kan du skriva ut dessa
infoblad och dela ut till arbetskamrater och vänner.

WAiK - Framtidens vatten
i Manga Hill

Tillgång till rent vatten är en mänsklig
rättighet. WAiK är delaktig i kampen om att fler
ska få sina rättigheter tillgodosedda. Genom att
stötta WAiK bidrar du till att befolkningen i
Manga Hill får tillgång till sin rättighet,
rent vatten.

Samarbete

Öppenhet

Positivitet

www.waik.se

Demokrati

WAiK - Water Action in Kenya

Manga Hill

WAiK är en religiöst och politiskt obunden ideell
förening med syfte att verka för att människor i
Nyanzaprovinsen i västra Kenya får tillgång till
rent dricksvatten. I vårt arbete bakar vi även in
sanitet och hygien genom informationsspridning. Byn
som vi idag samarbetar med heter Manga Hill.

Manga Hill ligger på landsbygden i Nyanzaprovinsen
nära Victoriasjön. I byn finns ingen tillgång till
rent vatten vilket har orsakat många sjukdomar. I
januari 2011 levererade WAiK 65 stycken
hushållsbaserade vattenreningsverk till byn och i
januari 2012 fick de ytterligare 150 reningsverk.
Resultaten är goda men det är en tillfällig lösning
och reningsverken kommer att vara obrukbara inom
tre år.

Pengarna som WAiK samlar in
går idag till vårt projekt
”WAiK – Framtidens vatten i
Manga Hill”. Målet är att
befolkningen i Manga Hill ska
få en varaktig lösning på sina
vattenproblem. I arbetet har vi
ett tätt samarbete med
befolkningen och föreningen WAiK
I Nyanza i Manga Hill.
Ett medlemskap i WAiK kostar 40 kronor per år för
privatpersoner. Våra medlemmar får informationsmail
med uppdateringar, både från WAiK och från
befolkningen i Manga Hill, om hur projektet
fortskrider. WAiKs medlemmar har också möjlighet
att engagera sig aktivt i föreningen. Förutom
medlemmar söker vi även sponsorer och
samarbetspartners.

PG 59 72 76-5

Under torrperioderna
torkar vattentäkter ut
och människorna får
svårt att få tag på
vatten.
Detta gör att kvinnor
och barn kan tvingas
gå två timmar varje
dag för att hämta
vatten till familjen.
Det här
Sverige
i Kenya
behöver

vill WAiK i
och WAiK I Nyanza
ändra på och vi
din hjälp.

info@waik.se

