Every Little Drop Counts!
Vi jobber med å skaffe 10 barneskoler i Lushoto, Tanzania rent vann.
Til det trenger vi din hjelp.

Tilgang på rent vann er både et grunnleggende fysisk behov og en menneskerett. Vann er essensielt for menneskers verdighet og helse. Uten rent
vann dør mennesker, og i dag mangler en sjettedel av verdens befolkning rent vann. Problemet er særlig stort på landsbygda i Afrika, hvor i
gjennomsnitt mindre enn 50 prosent har tilgang til rene vannkilder og trygge sanitære forhold.

”Every Little Drop Counts!”
er et langsiktig prosjekt for Arendals Soroptimistklubb.
I Lushoto er det god tilgang på regnvann, men vannet
havner ofte i urene drikkekilder.
Vårt vannprosjekt går ut på å samle regnvann fra takene,
og samle disse i 5 000 liter store PVC-tanker. Hvert prosjekt
inneholder 2 – 3 tanker.
Fra oppstarten i 2008 og frem til høsten 2011 har vi ferdigstilt
fem skoler og vi håper å fullføre arbeid ved to skoler til i
løpet av vår/sommer 2012.
Samlet gir dette nærmere 5000 elever rent drikkevann.

For kun kr 36 000 kan vi sørge for at
skolebarna på en av Lushotos skoler får rent
vann å drikke. Rent vann er helse.

Det ville glede oss om du vil være med å støtte oss i arbeidet
med å skaffe barneskolene i Lushoto, Tanzania rent vann.

Prosjektet ”Every Little Drop Counts!”
er kommet i stand i samarbeid med
DIANA og NURU, som begge er lokale
kvinneorganisasjoner i Lushoto. Vi
har også kontakt med en tanzanisk
hydrolog som er vår forlengede arm i
Lushoto.
I arbeidet med de fire første vannanleggene har vi fått fantastisk støtte
fra Arendalsrussen 2010, elevene
ved Hisøy og Birkenlund barneskoler
samt at vår leverandør av PVC tanker
i Tanzania har donert fem tanker til
prosjektet vårt. Vi i Arendal Soroptimist
klubb har solgt paraplyer, karaffler,
badehåndklær og nå teier i fargerike
afrikanske stoffer, hvor inntekten går i
sin helhet til prosjektet.
Vi sender også en STOR takk til
mange lokale personer og bedrifter
som gjentatte ganger har støttet oss
økonomisk og som tror på det vi gjør.

Soroptimist International (SI), er en verdensomspennende organisasjon for yrkes‑
kvinner med motto å være en global stemme
for kvinner. Gjennom bevisstgjøring, formidling
og handling skal SI arbeide for å fremme
soroptimismens formål som beskrevet i
Artikkel II i lovene for Soroptimist International:
• Bedre kvinners stilling
• Holde høy etisk standard
• Fremme menneskerettigheter for alle
• Fremme likhet, utvikling og fred gjennom
internasjonal forståelse og vennskap
www.soroptimistinternational.org
Se også Norges Unionens hjemmesider 
www.soroptimistnorway.no, hvor det også er
link til Arendal Soroptimistklubb.

Prosjektgruppen består av Elisabeth Hopstock, Marianne Kalleberg,
Jette Øigård, Nishi Asdal og prosjektkoordinator Nicola Samuelsen
som kan treffes på mobil 975 67 123.
Følg oss på Facebook, søk opp Every little drop counts.
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Vi takker for alle bidrag, og din støtte kan overføres til:
Arendal Soroptimistklubb, prosjekt «Every Little Drop Counts!»,
kontonummer 2801 21 04695.

