
Du har varit med och förändrat livet 
för 10-åriga Natalia Da Costa och 
hennes vänner i byn Grotu i Östtimor. 
För en tid sedan färdigställdes 
nämligen arbetet med byns första 
vattenpump och gemensamma 
toaletter.

Hela byn var engagerad i byggandet. 
Material och byggnadstekniker som 
är välkända för hantverkarna i Grotu 
användes. Allt för att säkerställa att 
kunskapen om hur man underhåller 
pumpen och toaletterna ska finnas i 
byn.

Före WaterAids insats var byns 
kvinnor och flickor tvungna att ägna 
två timmar varje dag åt att hämta 
vatten från en bäck. Vattnet var 
ofta smutsigt och i perioder sinade 
bäcken. Då tog det ännu lägre tid 
att få ihop det vatten som familjerna 

behövde för att klara dagens behov. 
Med de nya toaletterna behöver 
byborna inte längre uträtta sina behov 
ute på fälten där de odlar sina grödor. 
Och tack vare hygienutbildningar 
som genomförts har de nu kunskap 
om sambandet mellan handhygien, 
smutsigt vatten och diarrésjukdomar. 

”Innan vi äter ris tvättar vi händerna 
och efter att vi varit på toaletten 
tvättar vi också händerna. Min 
mamma tvättar händerna innan hon 
lagar mat”, berättar sjuåriga Dircia 
Dos Santos.

Det stöd du bidrar med förändrar livet 
för enskilda barn som Natalia och 
Dircia men även för hela byar. När det 
finns hållbar tillgång till rent vatten 
och toaletter kan familjer ta sig ur en 
ond cirkel av sjukdom och fattigdom. 
Då kan framtiden börja!

Nu kan framtiden börja

10-åriga Natalia Da Costa tillsammans med kompisarna Serzia Soares De Jesus, 12 år, och 
Toinino Da Silva, 6 år, vid byns nya vattenpump. Pumpen har förändrat livet i byn.
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Brexit, Trump, 
Syrien och nya 
värmerekord. 
2016 var ett år 
som skakade 
om världen. 
Att många 
känner oro är 
lätt att förstå, 
men just därför 
är det extra 
viktigt att också 
uppmärksamma 
allt det positiva som också hände 
förra året. 

För faktum är att under 2016 hade 
fler människor tillgång till rent 
vatten än någonsin tidigare. De 
senaste 25 åren har otroliga 2,6 
miljarder människor fått tillgång till 
rent vatten, en fantastisk utveckling 
som varje år räddar tusentals 
barns liv och lyfter människor ur 
fattigdom. Och allt tyder på att 
under 2017 kommer ännu fler 
människor för första gången få 
uppleva en vardag med rent vatten. 
Så trots allt finns det all anledning 
att gå in i ett nytt år med hopp.

Hopp känner jag också när jag ser 
alla er fantastiska människor som 
på olika sätt stödjer vårt arbete. Ni 
är en oerhört viktig del i att fler och 
fler människor får tillgång till rent 
vatten varje år. Men fortfarande 
saknar över 650 miljoner människor 
rent vatten, och vi på WaterAid 
kommer fortsätta kämpa för att alla 
människor överallt ska få tillgång till 
rent vatten, toaletter och utbildning 
i hygien. Ni hänger väl på?

Cecilia har ordet

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare WaterAid Sverige
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SÅ HÄR FÖRÄNDRAR DITT BIDRAG LIV



Över 650 miljoner människor 
i världen har inte tillgång till 
rent vatten. Det är nästan 
70 gånger hela Sveriges 
befolkning!

Det finns många olika sätt att 
stödja WaterAid på. I början 
av december anordnade 
Hjälmareds folkhögskola i 
Alingsås en mycket välbesökt 
julmarknad där allt som kom 
in från försäljningen – hela 
131 454 kronor – gick till 
WaterAids arbete.

Det var eleverna på skolan som 
röstade fram WaterAid som den 
organisation de ville skulle få 
skolans stöd.

”Hela skolan tycker att det 
känns väldigt bra att på ett 
mycket konkret sätt kunna bidra 
till WaterAids viktiga arbete”, 
säger Mikael Lindgren som är 
rektor på skolan.

Har du en idé kring en 
insamling som du vill testa? 
Tveka inte att ta kontakt med 
oss på telefon 08-677 30 70 
eller info@wateraid.se

Folkhögskola blev vattenhjälte

131 454 kronor från Hjälmareds folkhögskolas 
julmarknad går till WaterAids arbete. Fantastiskt! 
Då kommer fler barn få smaka rent vatten för 
första gången, likt Sarah på bilden från byn 
Ambatoantrano på Madagaskar!
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”Jag vill tacka WaterAid Sverige 
för det viktiga arbete ni gör, med 
att påverka bestlutsfattare och 
andra runtom i världen att arbeta 
för ökad tillgång till rent vatten, 
sanitet och hygien.”

- Jan Eliasson, FN:s vice ordförande 
och ordförande för WaterAid 

Sverige 2009-2012

”Tack WaterAid för
ert arbete”

Årets första utmaning blir att till 
någons särskilda dag ge bort en 
gåva som verkligen gör skillnad. 
Till jul valde många att ge bort 
rent vatten vilket vi är väldigt 
glada för – men det går att köpa 
gåvobevis i vår gåvoshop året 
runt. Så vår utmaning till dig 
är att ge bort rent vatten som 
födelsedagspresent eller varför 
inte som en present på Alla 
hjärtans dag?

Besök vår gåvoshop via 
www.wateraid.se 

Utmaningen!
Visste du att..

Posttidning B
Returnerade ex. återsänds till:
WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna

Nyhetsbrevet ges ut av WaterAid Sverige, en ideell organisation med 90-konto kontrollerat av Svensk 
Insamlingskontroll. Stöd vårt arbete för allas rätt till rent vatten och sanitet på Bankgiro: 900-1629 eller 
Plusgiro: 90 01 62-9. För att avregistrera dig från fler utskick, maila info@wateraid.se /ring 08-677 30 70.
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