Stödet till de återkomna flyktingarna i Mugara-regionen är minimalt. Periodvis har ett fåtal andra aktörer funnits, idag finns
bara Burundi-Hjälpen på plats. Vi som församlingar vill göra allt för att hjälpa och förmedlar alla medel som kommer in.
Varje krona som går in på Burundi-Hjälpens konto, går utan avbränningar direkt till arbetet i Burundi.
Ev. omkostnader står församlingarna och våra sponsorer för. Låt oss hjälpas åt för att lindra nöden!

Vattenbrist i Afrika
Vatten är en förutsättning för allt liv. Ändå saknar över en miljard människor tillgång till rent
vatten. Denna siffra beräknas att överskrida 3 miljarder människor redan år 2025. Vattenkrisen är
en av de allvarligaste, samtidigt som den är en av de osynligaste, kriser världen genomgår. Bristen
på rent vatten orsakar både sjukdomar och död. Enligt beräkningar dör varje år 3,4 miljoner
människor av sjukdomar som går att koppla till vattenbrist eller förorenat vatten. I Afrika saknar
nästan 40% av befolkningen tillgång till rent vatten. För så lite som 50 kronor kan en människa få
tillgång till rent vatten under 10 års tid.
Faktum är att på många platser lever befolkningen rakt ovanför, eller i Burundis fall nedanför, det
rena vattnet. En så till synes enkel sak som tillgång till rent vatten kan underlätta livet avsevärt för
en stor grupp människor. Genom att till exempel leda ner rent vatten till byar/städer slipper
kvinnor (det är nästan uteslutande kvinnor som förser familjen med vatten) riskfyllda vandringar
på upp till sex timmar för att skaffa vatten, vandringar under vilka de riskerar att utsättas för
våldtäkter och andra övergrepp. Dessutom hindrar vandringarna unga flickor att gå i skolan och
kvinnor från att arbeta.
Vattnet som hämtas är dessutom ofta förorenat med bakterier och parasiter som leder till sjukdom
och död. Barn är speciellt utsatta vid vattenbrist, en fjärdedel av alla dödsfall bland barn under 5 år
beror på vattenrelaterade sjukdomar. Denna situation förändras genom byggandet av
vattensystem som ger tillgång till rent vatten. Genom att skapa tillgång till vatten i byarna
förbättras kvinnans, familjens och hela byns livsvillkor radikalt. Vattenprojekt hjälper!
Projekt som ger tillgång till rent vatten ger samhällen, förutom att förebygga sjukdomar, en
möjlighet att ta sig ur ”fattigdomsspiralen”. Att inte behöva använda flera timmar varje dag för att
hämta vatten och att slippa vattenrelaterade sjukdomar gör att människor kan lägga sin tid och
energi på produktiva sysslor som genererar ökad livskvalitet. Till exempel kan kvinnor ägna sig åt
arbete eller lägga mer tid på familjen och hemmet, barn kan i högre utsträckning gå i skolan och
man behöver inte spendera pengar på mediciner för vattenrelaterade sjukdomar.
 Barn dör varje dag till följd av orent vatten och otillräckliga sanitetstillgångar. Detta kan
förebyggas med tillgång till rent vatten.
 En europé använder i genomsnitt 200 liter vatten per dag för att dricka, tvätta och laga
mat, en amerikan 400 liter. Motsvarande siffra i utvecklingsländer som Burundi är 10 liter
per dag.
 98% av alla vattenrelaterade dödsfall sker i länder som Burundi.
 Hälften av landets sjukhusbäddar upptas av patienter som lider av vattenrelaterade
sjukdomar.
Burundi-Hjälpen prioriterar vatten som en grundförutsättning för ett hyggligt och tryggt liv. Alla
bör ha tillgång till vatten man kan dricka utan att riskera att bli sjuk.
Tillräcklig tillgång till rent vatten gör livet mycket enklare för många människor som idag lider i
onödan. Rent vatten gör att färre små barn dör på grund av diarrésjukdomar och färre människor
drabbas av kolerautbrott. Barn och vuxna behöver inte lida av hudsjukdomar relaterade till brist på
tvättvatten. Vatten i hemmets närhet spar mycket tid då kvinnor och barn slipper ägna många
timmar för att hämta vatten långt från hemmet. Barnen få mer tid för lek och studier.
Därför arbetar Burundi-Hjälpen tillsammans med lokalbefolkningen för att se till att fler människor
får en säker tillgång till vatten. Källor uppe i bergen täcks in och skyddas, ledningar läggs under
mark ner till uppsamlingstankar, så att det friska grundvattnet förblir säkert.
Burundi-Hjälpens arbete med vatten förändrar dramatiskt och på ett positivt sätt människors
livsförutsättningar.
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