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FÖRORD  
Inom ramen för ett samarbete med den tanzaniska biståndsorganisationen MAVUNO Project konstruerades 

i april 2011 en vattentank i landsortsdistriktet Karagwe i Tanzania. MAVUNO arbetar på flera plan för att 

förbättra levnadsvillkoren för människor i Karagwe, vilket är ett ovärderligt arbete och en förutsättning för 

att detta projekt skall vara framgångsrikt. Arbetet på plats har samordnats av Joseph Baraka, anställd vid 

organisationen. Uppförandet av vattentanken var möjligt tack vare ekonomiskt stöd från företaget Sqon AB 

samt från Anette Albert, Julianna Kovacs, Istvan Kovacs, Familjen Nina Wahlström, Familjen Jeanette 

Björklund, Familjen Fredrik Olofsson, Familjen Richard Larsson, Nicole Caslalaris, Sani Leinonen och Pirko 

Leinonen genom en julgåva från Stefan Kovacs. Å mottagarfamiljernas vägnar riktar jag mitt varmaste tack 

till samtliga involverade som genom ekonomiska bidrag, handgripligt arbete och engagemang att sprida 

information om projektet stöttat arbetet att förbättra vattensituationen för människorna i Karagwe. 

Konstruktionen av denna vattentank är fortsättningen på ett etablerat och förhoppningsvis långvarigt 

samarbete mellan MAVUNO och mig. Grunden till kontakten med MAVUNO fick jag då jag under 2008-2009 

under sex månader bodde i byn Ihanda och arbetade med termisk solenergi samt vattenfrågor på MAVUNO. 

Under tiden jag bodde i Tanzania lyckades jag med hjälp av släkt och vänner samla ihop pengar från företag 

och privatpersoner till tre vattentankar, och under 2009 byggdes ytterligare fem tankar i samarbetets regi. 

Under sommaren 2010 hade jag förmånen att åka tillbaka till Karagwe och besöka de familjer som fått hjälp 

med byggnationen av vattentankar, och fann till min stora glädje att alla tankar var i gott skick och flitigt 

använda. Under mitt besök i Karagwe konstruerades ytterligare två vattentankar, och strax efter mitt besök 

ytterligare två. Vid årsskiftet 2010/2011 konstruerades sedan fem tankar, och i samband med ytterligare ett 

besök under våren 2011 byggdes två vattentankar till, varav den ena beskrivs i denna rapport. Detta innebär 

att samarbetet med MAVUNO nu resulterat i 19 vattentankar, vilka försörjer mer än 500 personer med 

dricksvatten! Vid mitt besök i Karagwe i april 2011 fick jag möjlighet att följa arbetet med den vattentank 

som beskrivs i denna rapport. Mottagarfamiljerna hälsar och tackar stort för det stöd de fått!  

Jag är övertygad om att detta projekt förbättrar vattensituationen och förhoppningsvis även livssituationen 

avsevärt för de familjer som fått stöd för att konstruera sina vattentankar. Det är mycket glädjande att se att 

intresset för projektet sprider sig, vilket till stor del är tack vare att engagerade sponsorer sprider 

informationen om projektet bland familj, vänner och företag i sin närhet. Jag hoppas att intresset för 

projektet skall fortsätta växa och att vi skall kunna stödja ännu fler familjer i deras arbete att uppnå säker 

och hygienisk vattenförsörjning. Vidare tror och hoppas jag att projektet leder till fortsatt samarbete mellan 

MAVUNO och invånarna i Karagwe i deras arbete att uppnå gemensamma mål.  

Än en gång, ett stort tack till alla inblandade för ert stöd och ert engagemang!  

 

Caroline Nielsen  

2011-11-10 

caroline@mavunoproject.org  

www.mavunoproject.org  

 



INTRODUKTION  
Trots att rent vatten är ett av människans mest grundläggande behov saknar många människor världen över 

denna tillgång. I det kuperade distriktet Karagwe i Tanzania hämtar man sitt vatten i naturliga vattenkällor 

nere i dalarna. Inte sällan innebär det flera timmars vandring för kvinnor och barn, vilka är de som enligt 

tradition ansvarar för familjens vattenförsörjning. Det vatten man har tillgång till är ofta förorenat på grund 

av att vattnet är stillastående, att djur använder sig av samma vattenhål, och att människor använder sig av 

smutsiga kärl för att hämta vatten. Varje år dör ca två miljoner människor världen över, av vilka de flesta är 

barn, på grund av vattenrelaterade sjukdomar. Brist på rent vatten är ett av världens största hälsoproblem. 

[1] [2]  

MAVUNO Project är en lokalt verkande tanzanisk biståndsorganisation som arbetar för att förbättra 

livskvaliteten i landsortsdistriktet Karagwe i nordvästra Tanzania. Ett av MAVUNOs många fokusområden är 

vattentillgång och -hygien. Under senare år har organisationen varit mycket involverad i konstruktionen av 

regnvattentankar, vilket har visat sig vara en framgångsrik lösning på områdets vattenproblem. [3]  

Då ett vattentanksprojekt genomförs får MAVUNO vanligtvis ekonomiskt stöd från en extern sponsor, vilket 

täcker kostnader för de hantverkare man anlitar samt en del av det byggnadsmaterial man behöver såsom 

plåtbleck, cement och spik. För konstruktionen av den vattentank som denna rapport beskriver fick 

MAVUNO ekonomiskt stöd från företaget Sqon AB samt från Anette Albert, Julianna Kovacs, Istvan Kovacs, 

Familjen Nina Wahlström, Familjen Jeanette Björklund, Familjen Fredrik Olofsson, Familjen Richard Larsson, 

Nicole Caslalaris, Sani Leinonen och Pirko Leinonen genom en julgåva de fått av Stefan Kovacs.  

Mottagarfamiljerna är oftast runt fyra familjer som går samman och delar på en vattentank. Familjerna är 

ansvariga för att samla det byggnadsmaterial som kan hittas lokalt, såsom sand, sten och träpålar, samt för 

att tillhandahålla det vatten som krävs i samband med konstruktionen av tanken. De utför även det fysiska 

arbete som inte kräver utbildade hantverkare, till exempelvis att gräva gropen som skall komma att utgöra 

vattentanken. MAVUNO bidrar med sin expertkunskap och erfarenhet inom området, samt samordnar 

projektet. De står även för kostnader som uppkommer i samband med administration och projektstyrning. 

De pengar som skänkts har gått oavkortat till konstruktionen av vattentankar, då det administrativa arbetet 

från Sverige skötts ideellt och MAVUNOs koordinerade arbete på plats finansierats av organisationen. [4]  

 



TANZANIA OCH KARAGWE  
I Östafrika, just söder om ekvatorn, ligger Tanzania. Landet upptar knappt 950 000 km2 och har drygt 40 

miljoner invånare. Inom landets gränser finner man regnskogar och savanner, paradis-stränder och 

bergslandskap, Kilimanjaro (Afrikas högsta berg), Victoriasjön (Afrikas största sjö), och några av världens 

mest kända nationalparker såsom Serengeti, Ngorongoro och Mikumi. De flesta invånarna är Bantu och 

tillhör någon av landets ca 130 stammar. Man talar, förutom det lokala stamspråket, swahili, och 

utbildningsspråk vid högre studier är engelska. Ungefär en tredjedel av befolkningen är muslimer, en 

tredjedel är kristna, och en tredjedel följer sitt områdes traditionella religioner. Medellivslängden i landet är 

ca 50 år, och medelåldern är uppskattad till 17 år. 80 % av befolkningen bor på landsbygden, och försörjer 

sig genom småskaligt jordbruk. Få har formellt arbete. Över en tredjedel av landets befolkning uppskattas 

leva på under två dollar om dagen, vilket gör Tanzania till ett av världens fattigaste länder. Svält är dock inte 

ett stort problem. [5] [6] [7] [8]  

I Tanzanias nordvästra hörn ligger Karagwe, utritat på kartan nedan. Det är ett av sex distrikt i Kagera-

regionen, vilken ligger mellan Victoriasjön, Rwanda, Burundi och Uganda. Karagwe upptar knappt 8 000 km2 

och har uppskattningsvis 500 000 invånare. Utav dessa bor endast några procent i de två större samhällena 

Kayanga och Omurushaka, medan övriga är bosatta på landsbygden och i byar. Man livnär sig nästan 

uteslutande på jordbruk för självhushållning. Ett medelstort hushåll i Karagwe består av 6-7 personer, och 

nästan hälften av befolkningen är i grundskoleåldern (7-14 år). Sjuårig skolgång är obligatorisk i Tanzania, 

men många barn får inte möjligheten att slutföra sin skolgång på grund av att deras hjälp behövs i hushållet 

och jordbruket.  

Tanzanias nordvästra hörn med distriktet Karagwe. En typisk vy över Karagwe.  

  



Karagwe är kuperat med bergskammar på 1 500 till 1 800 meter, och fuktiga dalar på drygt 1 000 meter över 

havet. Höglandet är relativt kyligt med en årsmedeltemperatur på 26 °C. Det förekommer två regnperioder 

per år, under september till december, och från mars till maj. Den naturliga vegetationen är lummig savann 

med områden av naturlig skog, vilken dock minskar kraftigt på grund av bränder och användandet av ved i 

hushållen.  

Karagwe är isolerat och med undermålig infrastruktur. Så gott som ingen industrialisering har tagit fart i 

området, med undantag för viss kaffeodling, -bearbetning och -försäljning. Det är svårt för människor att 

finna arbete som ett alternativ till jordbruk. De jordbrukare som lyckas sälja en del av sin skörd får ofta låg 

förtjänst på produkterna då alla i området odlar det de själva behöver, och de flesta har mycket låg köpkraft. 

Det cirkulerar väldigt lite pengar i regionen, vilket gör det svårt för människor att förbättra sin situation. Ett 

stort problem är att de få ungdomar som lyckas utbilda sig lämnar distriktet för att söka arbete på annan 

ort. I regionen, Kagera, beräknas 40 % av invånarna leva i vad FN betecknar som extrem fattigdom, dvs de 

lever på under en dollar om dagen. Siffran uppskattas vara högre i Karagwe än i regionen i stort. [8] [9] [10]  

 

 

VATTEN  
Tillgång till färskt vatten är ett av våra mest grundläggande behov, ett behov som väldigt många människor 

världen över inte får tillgodosett. Detta är fallet för ca 40 % av den tanzaniska befolkningen. I det kuperade 

landsortsdistriktet Karagwe finns så gott som inga vatten- eller avloppssystem installerade. Människor och 

djur får sitt vatten från naturliga vattenkällor nere i de fuktiga dalarna. För att undvika att smittas av malaria 

bosätter sig befolkningen uppe i höglandet, vilket gör att avståndet till vattenhålen blir mycket långt för 

många familjer, ofta flera timmar enkel väg. I bilderna nedan ses typiska vattenkällor i Karagwe. Inte sällan 

torkar vattenhål belägna lite högre upp, t.ex. Chibale (vänstra bilden), under torrperioderna. [1] [4] [11] 

 Chibale vattenhål  Chakahuta vattenhål  Cheitobokeire vattenhål 

 

Enligt kulturell tradition i Tanzania är det kvinnans ansvar att se till att familjen har tillgång till det vatten de 

behöver, och oftast är det barnens uppgift att utföra det tunga arbetet att anskaffa vatten. Förutom 

dricksvatten behöver en familj vatten till matlagning, städ, tvätt, hygien, boskapshållning och odling. Alla 

dessa aktiviteter utförs till allra största del av kvinnor, vilket innebär att kvinnors situation påverkas i mycket 



stor utsträckning av tillgången på vatten. Kvinnors möjlighet att förvärvsarbeta styrs i hög grad av hur 

mycket tid som måste läggas på hemarbete, och likaså barns möjlighet att fullfölja sin skolgång. Således kan 

en familjs ekonomiska status anses vara starkt kopplad till deras tillgång till vatten. [1] [12] 

Tillgång till rent vatten har visat sig vara en av de viktigaste faktorerna i bekämpningen av fattigdom och 

ohälsa. Vattnet från de naturliga källorna i Karagwe är ofta smutsigt på grund av att djur använder samma 

vattenhål, att människor använder smutsiga kärl för att hämta vatten, samt av växter i de ofta stillastående 

dammarna. Vissa familjer kokar sitt vatten innan de dricker det för att bli av med de mest vanligt 

förekommande ohälsosamma bakterierna, andra gör det inte. [1] [4]  

I världen dör varje år två miljoner människor, de flesta barn, av vattenburna sjukdomar som tyfus, kolera, 

polio, dysenteri, hepatit, trakom och bandmask. Även vattenrelaterade sjukdomar som malaria och filariasis 

påverkar människor i flera delar av världen, där malaria ensamt förorsakar en miljon dödsfall om året. Brist 

på färskt vatten och möjlighet till adekvat rengöring är världens största hälsoproblem. Den tanzaniska 

regeringen har antagit 20 liter per person och dag som acceptabel vattenkonsumptionsnivå, men på många 

håll är åtgången under det. I Sverige förbrukar vi ca 330 liter per person och dag, vilket inte inkluderar 

vattenåtgång inom industri och jordbruk. [1] [5] [11] [12] [14]  

 

 

MAVUNO PROJECT  
Ordet mavuno är swahili och betyder skörd, vinst, förtjänst, utfall och resultat. [3]  

MAVUNO är en politiskt oberoende tanzanisk biståndsorganisation som sedan 1993 är registrerad under 

”the Ministry of Home Affairs of the United Republic of Tanzania”. Organisationen startades av en grupp 

lantbrukare och bestod initialt av 34 familjer, från byarna Ihanda och Bugene. Sedermera har organisationen 

utökats till att även omfatta byarna Chonyonyo, Rukole och Mabira. Antalet medlemsfamiljer uppgår nu till 

218, och alla andra familjer som bor i byarna är välkomna och uppmuntras att deltaga i projekt och program 

samt ansöka om stöd hos organisationen. Samtliga fem byar ligger längs vägen som går nordvästerut från 

Omurushaka genom Karagwe på kartan i stycket om Tanzania och Karagwe, i ordningen Bugene, Ihanda, 

Rukole, Chonyonyo, Mabira. [12]  

MAVUNO arbetar för att förbättra levnadsvillkoren på Karagwes landsbygd. De har ett antal huvudprogram 

de fokuserar på nämligen utbildning, vattenförsörjning, utsatta barn, energi, jordbruk, mikrolån och miljö. 

Som gräsrotsorganisation utgörs och drivs MAVUNO av lokalbefolkningen, och man arbetar tätt tillsammans 

med invånarna i byarna. MAVUNO verkar för att uppnå långsiktig och hållbar positiv utveckling. [3]  

 

 



MAVUNOS VATTENTANKSPROJEKT  
Ett av MAVUNOs fokusområden är vattentillgång och -rening. Sedan människor i Karagwe börjat byta ut sina 

traditionella bananbladstak mot plåttak, har man provat olika metoder att samla upp och spara det regn-

vatten som faller på taken. Ett effektivt och framgångsrikt sätt har visat sig vara att konstruera regnvatten-

tankar. MAVUNO har sedan några år tillbaka varit mycket involverade i byggnationen av vattentankar för 

familjer, skolor och andra institutioner, och har mycket god kunskap och stor vana av att driva den typ av 

projekt. MAVUNO har utbildat ett antal hantverkare att konstruera vattentankar, vilka de nu anlitar då en 

tank skall byggas. Konstruktionen av en vattentank skapar således även arbetstillfällen i byarna där 

MAVUNO verkar. Hantverkarna tjänar ca 50 kronor per dag, vilket är en för området god lön. [3] [4]  

Då ett vattentanksprojekt genomförs ansöker familjer hos MAVUNO om hjälp att bygga en tank. Vanligtvis 

har cirka fyra grannfamiljer gått ihop och valt ut det hus med lämpligast tak att samla upp regnvatten på och 

en tomt med plats för en tank. MAVUNO får ekonomiskt stöd från en extern givare som täcker kostnaderna 

för byggmaterial som inte kan hittas lokalt, samt löner till hantverkarna. Detta byggmaterial innefattar till 

exempel plåtbleck, cement och spik. Mottagarfamiljerna ansvarar för att förse bygget med material såsom  

sten, vatten och träpålar, vilka finns lokalt, och för att utföra det fysiska arbete som inte kräver utbildade 

hantverkare. MAVUNO delar med sig av sin erfarenhet och expertkunskap inom området, samt koordinerar 

projektet. Pengar som skänkts till projektet går oavkortat till ovan specificerade aktiviteter och material då 

all administration som sköts från Sverige sker ideellt, och MAVUNOs arbete finansieras på annat sätt. [4]  

Mottagarfamiljerna har valts ut av MAVUNOs personal efter kriterier som hur akut deras situation är i 

förhållande till andra familjers, hur många familjer som kan dra nytta av en tank, familjens förmåga att 

hjälpa andra familjer, samt hur väl förberedda familjerna varit. Man försöker att täcka det mest 

grundläggande vattenbehovet, det vill säga vatten att dricka och till matlagning, för så många familjer som 

möjligt, medan vatten till tvätt, disk, och städ fortfarande får hämtas i naturliga källor. Kvalitén på vattnet i 

tankarna kan inte jämföras med den vattenkvalitet vi är vana vid här i Sverige, utan bör bedömas utifrån de 

alternativ som finns tillgängliga i Karagwe. Förutom fördelen att vattnet i tankarna är renare än de flesta 

andra vattentillgångar och därmed bidrar till bättre hälsa, avlastar en vattentank kvinnorna och barnen så 

att dessa har möjlighet att ägna mer tid åt andra för familjen viktiga uppgifter respektive sin skolgång.  

Två barn hämtar vatten ur en vattentank som byggdes hösten 2009. Bilden tagen juli 2010. 



AGLIPINA DAUDI 
Aglipina är ensamstående med tre barn. De bor i ett lerhus i området Kyerunga i byn Ihanda, precis intill 

huvudvägen som går nordvästerut från Omurushaka (vägen syns på kartan i stycket om Karagwe och 

Tanzania). Aglipina driver en liten restaurang invid vägen där hon serverar mat och te, vilket ger henne en 

viss inkomst. Hon arbetar även på sitt jordbruk, där hon odlar framför allt matbananer, majs och bönor. 

Aglipina har även tre hönor. Skörden från jordbruket täcker det mesta av familjens matbehov samt används i 

restaurangen.  

Aglipinas barn är sjutton, tio och åtta år gamla. De två yngsta går i tredje respektive fjärde klass i 

grundskolan Kyerunga Primary School, vilken ligger endast ett hundratal meter från familjens bostad. Äldsta 

barnet går i secondary school i Bugene, vilket ligger cirka en timmes promenad från familjens bostad, i 

riktning mot Omurushaka. I Ihanda finns ingen secondary school, utan barnen hänvisas till någon av byarna 

Bugene eller Chonyonyo för fortsatt skolgång efter att ha avslutat de sju åren i primary school.  

I Kyerunga finns det ingen el, men sommaren 2008 byggdes elledningen ut till södra Ihanda. Man hoppas nu 

att den inom några år skall byggas ut vidare nordvästerut längs huvudvägen. Eftersom Aglipina bor så nära 

huvudvägen finns god chans att hon och hennes grannar kan få tillgång till el om ledningen byggs ut, såvida 

de har råd att betala för installation av kablage och elmätare i sina hus.  

Vatten hämtar Aglipina och hennes barn i den naturliga vattenkällan Chakatundu. Det tar dem fyra timmar 

att gå dit och tillbaka, en syssla som någon i familjen måste utföra i princip vare dag. Lyckligtvis torkar 

Chakatundu inte ut ens i torrperioderna. Ganska nära Aglipina bor en familj som redan har en vattentank, 

och ibland i regnperioden, då den familjen hade mycket gott om vatten, kunde Aglipina få vatten av dem 

och slapp då den långa vandringen till vattenkällan. Aglipinas vattentank kommer att förse 5 familjer 

förutom Aglipina och hennes barn med vatten. Dessa familjer består av fem, fyra, två, sex respektive åtta 

personer, vilket innebär att Aglipinas vattentank kommer att förse 29 personer med dricksvatten och vatten 

till matlagning. Fortfarande kommer Aglipina och hennes barn och grannar att få gå till Chakatundu för att 

hämta vatten till tvätt, städ, disk och till eventuella djur, i alla fall då det inte är regnperiod och det kommer 

att finnas vatten i överflöd. 

 

Familjens hus under tiden för konstruktionen av tanken  Aglipina blir intervjuad av Caroline Nielsen 



VATTENTANKEN BYGGS 
Som alltid då MAVUNO genomför ett vattentanksprojekt har människor fått ansöka om att få MAVUNOs 

stöd för att uppföra en tank. Vanligtvis har då några grannfamiljer gått ihop och valt ut ett hus med stort 

plåttak och gott om plats på sin gård för att bygga tanken. MAVUNO gör en bedömning av hur akut 

familjernas situation är i förhållande till andra familjers samt hur stor möjlighet de har att ta hand om en 

vattentank, samt hjälpa andra människor i sin närhet. För att komma i fråga för att få hjälp av MAVUNO 

måste familjerna ha kommit långt i förberedelserna för sin vattentank, dvs ha samlat sten och sand till att 

mura väggarna samt träpålar att stötta upp locket på tanken med. De skall även så gott som grävt klart den 

grop som skall komma att utgöra vattentanken. Detta görs vanligtvis med enkla handhackor, yxor och 

spadar. Gropen skall vara cirka tre meter djup och ha en diameter på cirka tre meter. De åtskilliga liter vatten 

som går åt till att gjuta cementen i tanken hämtar familjerna vanligtvis efter hand som byggnationen fortgår. 

Ironiskt nog är just tillgången på vatten ofta ett problem vid uppförandet av vattentankarna. 

Sten som samlats av mottagarfamiljerna till vattentanken  En ung man har hämtat vatten på sin cykel till gjutningen 
 av vattentanken. 
  

Då gåvan nådde MAVUNO anlitade man ett av de tre byggteam som med tiden utbildats av MAVUNO för att 

bygga vattentankar. Ett annat byggteam arbetade parallellt med konstruktionen av en annan vattentank, och 

det tredje teamet var upptaget med konstruktionen av en stor vattentank för en skola. Förutom att täcka 

hantverkarnas löner går pengarna från sponsorn alltid till byggmaterial som måste köpas på marknaden, 

såsom cement, spik, plåtbleck, ståltråd och vattentålig cement. Det är mottagarfamiljernas ansvar att 

transportera hem materialet antingen från MAVUNO eller från marknaden. Innan konstruktionen börjar 

skriver MAVUNO ett kontrakt med mottagarfamiljen gällande vattentanken och stödets omfattning. 

Då de, av MAVUNO utbildade hantverkarna, tar sig an arbetet med en vattentank börjar de med att täcka 

botten på den grop som mottagarfamiljerna grävt med cement. Sedan bygger de upp väggar invändigt med 

hjälp av stora stenar, mindre sten, och cement. Man bygger väggarna ungefär 50-100 cm högre än 

marknivån. Ovanpå väggarna murar man fast träpålar som skall hålla taket på vattentanken på plats. I 

väggens överkant monteras även ett plaströr, vilket skall förhindra översvämning i tanken. Detta rör 



monteras alltid en bit under maxhöjden på tanken så att vatten skall rinna undan innan det når träpålarna, 

vilka skulle ruttna fortare om de låg i vatten under de perioder som tanken står full.  

 

Botten på tanken täckt med cement.  Väggarna på tanken muras upp. Träpålar som skall hålla locket fästes. 

 

Då grunden står klar lägger man på ett lager cement in- och utvändigt längs hela väggarna, och därefter kläs 

vattentanken invändigt med vattentålig cement. Därefter spikas plåtbleck fast i träpålarna ovanpå tanken, 

vilket fungerar som ett lock och hindrar smuts från att komma ner i tanken.  Man murar därefter ett lager 

tegelsten runt kanten på vattentankens tak för att hålla locket på plats, och skär upp en lucka i locket genom 

vilken man skall kunna hämta vatten då vattentanken står klar. Slutligen kläs tanken utvändigt med 

vattentålig cement.  

 

Ut och insidan på vattentanken täcks med cement Insidan av vattentanken täcks med vattentålig cement 
Bild från konstruktionen av en annan tank. Bild från konstruktionen av en annan tank. 

 



Locket på vattentanken fästes vid träpålarna Plåtblecken fästes under ett tegelstenar. En lucka att  
Bild från konstruktionen av en annan tank. hämta vatten ur har skurits upp i plåten. 
  Bild från konstruktionen av en annan tank. 
 

Arbetet är fysiskt tungt då samtliga moment måste göras för hand. De verktyg som står till buds är plåtfat 

att bära småsten och blanda cement i, hinkar för vatten, spadar att blanda cement med, och spatlar att släta 

ut cementen med. Man bygger även stuprännor, också de av plåtbleck, som fästs längs kanten på hustaket. 

Då cementen fått torka förlänger man stuprännorna så att dessa leder vatten ner i tanken. När man vill 

hämta upp vatten sänker man ner en hink eller dunk i ett snöre genom luckan i plåtlocket, vilken vanligtvis 

förstärks med en träkonstruktion och förses med ett lås.  

 

Hantverkare blandar cement. I bakgrunden syns familjens kök, samt  En hantverkare bär sten till att mura  
stuprännan som skall leda vattnet från kökets tak till vattentanken. upp vattentankens väggar. 

 

 

 

 



EKONOMI  
Som tidigare beskrivits täcktes kostnader för material som inte kan hittas lokalt, samt hantverkarnas löner, 

av en gåva från företaget Sqon AB samt Anette Albert, Julianna Kovacs, Istvan Kovacs, Familjen Nina 

Wahlström, Familjen Jeanette Björklund, Familjen Fredrik Olofsson, Familjen Richard Larsson, Nicole 

Caslalaris , Sani Leinonen och Pirko Leinonen genom en julgåva från Stefan Kovacs. Åter igen riktas ett varmt 

tack till de generösa givarna. Sammanlagt skänktes 5 000 SEK, vilket vid tidpunkten för transaktionen till 

MAVUNO's bankkonto i april 2011 motsvarade 1 167 855 Tanzanska Shilling (TZS). Hur pengarna fördelats på 

olika kostnader för vattentanken framgår av tabellen nedan. 

 

 Antal 
Kostnad  
per styck  

[TZS] 

Kostnad  
per styck  

[SEK] 

Total Kostnad  
[TZS] 

Total Kostnad  
[SEK] 

Cement [säck 50kg]  32 20 000 85,63 640 000 2 740 

Vattenfast cement [kg]  19 1 500 6,42 28 500 122 

Plåtbleck till stuprör [st]  3 22 000 94,19 66 000 283 

Plåtbleck till lock [st] 4 16 000 68,50 64 000 274 

Plaströr till översvämningsskydd [m]  1 12 000 51,38 12 000 51 

Spik [kg]  1 3 000 12,84 3 000 13 

Takspik [kg]  1 3 000 12,84 3 000 13 

Ståltråd [kg] 1 3 500 14,98 3 500 15 

Hantverkare vattentank [manndagar] 24 10 000 42,81 240 000 1 028 

Hantverkare stuprör [manndagar] 2 10 000 42,81 20 000 86 

TOTAL     1 080 000 4 624 

De skänkta pengarna fördelade på olika utgiftsposter. 

 

Som framkommer av kostnaderna presenterade i tabellen uppgick den totala kostnaden för  vattentanken 

till  1 080 000 TZS eller 4 624 SEK. Detta är 376 kronor mindre än den summa som fanns tillgänglig att 

disponera. Överskottet kommer att finnas kvar i vattentanksprojektet och användas vid konstruktion av 

nästa vattentank.  

Kostnader för MAVUNOS interna personal samt de administrativa kostnader och transportkostnader som 

uppstod i samband med projektet täcktes av MAVUNO och framgår inte av tabellen. Icke heller det arbete 

och det material såsom sten, sand, träpålar och vatten som mottagarfamiljerna investerat i byggnationen 

framgår av kostnadsredovisningen. Administrativt arbete i samband med rapportskrivning har skett ideellt. 

  

 



RESULTAT 
Gåvan från företaget Sqon AB samt Anette Albert, Julianna Kovacs, Istvan Kovacs, Familjen Nina Wahlström, 

Familjen Jeanette Björklund, Familjen Fredrik Olofsson, Familjen Richard Larsson, Nicole Caslalaris, Sani 

Leinonen och Pirko Leinonen genom en julgåva från Stefan Kovacs har resulterat i en ny regnvattentank i 

Karagwe i Tanzania! Vattentanken byggdes i april 2011 och försörjer nu sex familjer, totalt 29 människor, 

med dricksvatten och vatten till matlagning. Den förbättrade tillgången på vatten resulterar i att kvinnor och 

barn inte behöver gå till de naturliga vattenkällorna lika ofta som tidigare, vilket gör att de har mer tid för 

andra aktiviteter som kan komma familjen till nytta. Förhoppningsvis har barnen bättre förutsättningar att 

fullfölja sin skolgång med goda resultat tack vare deras minskade arbetsbörda, och kvinnorna får större 

möjlighet att bedriva inkomstbringande aktiviteter som vidare kan hjälpa familjen. Kvaliteten på vattnet i en 

vattentank är ofta bättre än vattnet i de naturliga vattenhålen, varför man kan förvänta sig färre fall av 

vattenrelaterade sjukdomar bland familjerna som nyttjar vattnet i tankarna.  

Aglipina och hennes grannars färdiga vattentank. 

Vid återkommande besök i Karagwe och vid MAVUNO har jag haft möjlighet att på nära håll följa det dagliga 

arbetet vid konstruktionen av flertalet vattentankar, däribland denna. Vidare har jag kunnat besöka de 

vattentankar som byggdes tidigt i samarbetet, och till min glädje har alla återfunnits i mycket gott skick.  

Det är av största vikt att utvecklingsprojekt som stöttas är av långsiktig och hållbar karaktär. MAVUNO 

arbetar hårt för att implementera projekt som blir självförsörjande och hjälper mottagaren att fortsätta 

utvecklas självständigt efter det att projektet är slutfört och den externa hjälpen dragit sig tillbaka. Jag anser 

att detta vattentanksprojekt väl följer dessa riktlinjer. Genom sitt hårda arbete i samband med byggnationen 

av tankarna har de involverade familjerna visat stor vilja att arbeta för att förbättra sin och sina 

medmänniskors situation. De har redan i byggnadsstadiet tagit stort ansvar för vattentanken, vilket de antas 

göra även fortsättningsvis för att säkerställa att denna sköts och hålls hel och funktionell. Med största 

sannolikhet har ägandet av en vattentank ökat förutsättningarna för familjerna att vidare förbättra sin 

levnadsstandard tack vare de hälsorelaterade och ekonomiskt relaterade aspekter som föreligger.  



Vidare kräver vattentanken, tack vare att den delas av flera familjer, att de involverade människorna 

samarbetar med varandra. Förhoppningsvis kommer hanterandet av vattentanken att stärka familjernas 

band, och utvecklas till att även omfatta andra områden. Man hoppas även på att samarbetet mellan 

mottagarfamiljerna och MAVUNO har stärkts i och med projektet, och därigenom öppna för vidare 

gemensamt arbete i frågor som rör det samhälle familjerna lever i.  
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