RentVattenVän i Kenya
I samband med lanseringen av serien SPA (Soothing SPA) - hälsa genom vatten - har vi på Esperlind AB
tagit beslutet att ingå ett samarbete med en ideell välgörenhetsorganisation som driver vattenprojektet
RentVatten & Sanitet i Kenya där vi i Esperlinds prioriterar att bli RentVattenVän. Alla insamlade pengar går
oavkortat till att bygga vattentankar till skolbarn och familjer som behöver rent vatten i fattiga områden, utan
onödiga administrativa kostnader.
Varje dag dör 1400 barn under 5 år i världen på grund av att man inte har rent vatten. 95 % av all spädbarnsdödlighet beror på att det inte finns vatten. Sjukdomar och smitta sprids genom bakterier i smutsigt vatten.
748 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten.
Varje vattentank vi bygger kostar mellan 12 000 – 25 000 och försörjer del av en by eller en skola med rent
vatten vilket i förlängningen ger vatten, hygien och mat för alla dessa barn som inte har något rent vatten,
vilket vi har i överflöd. Vi hoppas det kommer att bli många vattentankar, och många friska barn som får växa
upp i en mer dräglig tillvaro.
Projektet är ett Cost-sharing projekt där vi tillsammans med invånarna bygger dessa vattentankar och där
invånarna får utbildning om hygien, hur man bygger toaletter och hur man hanterar vattentankar. Det är
lokala invånare som bygger vattentankarna för att på så sätt ocksåå gynna den lokala marknadens företagare
och ekonomi. Vattentankarna kontrolleras regelbundet för kvalitet och funktion. Familjerna eller skolan
finansierar 40- 50 % av tanken. Det lokala ägandet är helt avgörande för långsiktigheten i projektet.
Drivande bakom projektet är Rotaryklubbarna Arlanda, Lidingö, Stockholm-Spånga och Sundbyberg som
började 2001. Initiativtagare och mångårig projektledare är Lars Block som har en lång och bred erfarenhet
av UNICEF, Röda Korset, SIDA, och hälsorelaterade sakfrågor och Tom Zackrisson, nuvarande ledare i
projektgruppen. Tillsammans med Joseph Waithaka från WASMAS i Nairobi, koordinerar och planerar man
projektet i Kenya. Hittills har man byggt mer än 220 vattentankar och andra vattenintag.
Projektet leder till utveckling, ökat välstånd och markant förbättrad hälsa för familjen och skolbarnen där
organisationen arbetar, i distrikten Muranga, Kirinyaga, Nyeri och Nyandarua som ligger 10 – 20 mil norr om
Nairobi. Projektet ligger inom ramarna för FN:s milleniemål.

Med vattentanken som medel stärker vi det civila samhället.
Mer information kan du läsa om via länken www.rentvatten.org
Vi ger 10 kronor per produkt och behandling i Serien Soothing SPA (huvudingrediens Marie Henriette
Mineralvatten och ett av de få utvalda hälsoklassificerade vatten i Europa, EU health council), 1 krona per
miniprodukt och resenecessärer, 10 kronor på varje Hanakasumi behandling.
Vad kan vara mer passande när man jobbar med SPA – hälsa genom vatten - att ta ansvar och dela med sig
av rent vatten till barn i länder som behöver vatten? Detta är väldigt viktigt för oss att få göra en skillnad.
Vatten är en rättighet som tillhör alla.
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