
 

                                                                                    Bamako, 2 oktober 2020 

RAPPORT OM SOLVATTEN DISTRIBUERADE TILL KVINOR I  NIAMAKORO 

I. Allmän Information 

Klubbens namn: ESPOIR BAMAKO/MALI 

Namn på kontaktperson: AMINATA TRAORE SANGARE 

_______________________________________________ 

Emailadress till instruktören: amido4bah@yahoo.fr 

Namn på projektet: SOLVATTEN till förmån för kvinnor i NIAMAKORO 

____________________________________________________________ 

Fredag den 25 september skickade Aminata sin kontrollant till Niamakoro. Avsikten med 

besöket var att ta reda på om kvinnorna i Niamakoro hade varit nöjda med användandet av 

Solvatttern. 

Den 17 mars 2020 delades 72 st Solvatten ut till 72 kvinnor Niamakoro, vilka hade följt en 

utbildning den 7 mars 2020 i skolan i Niamakoro. Utdelningen denna dag blev en vacker 

tilldragelse. 

 Den 25 september genomfördes ett uppföljningsbesök trots den aktuella situationen i Mali, 

som f.n. är utsatt för häftiga regnoväder med översvämningar. 

 

Kvinnorna gav med glädje uttryck för sin belåtenhet med användandet av Solvatten.   

De säger att inköp av ved och kol och sökandet efter dricksvatten inte längre är aktuellt. 

Det enda problemet är långsamheten med filtreringen av vattnet, när himlen hela tiden är täckt 

av moln. 

Enligt Kadia Founé Djiré så kommer vi hem från marknaden trötta på kvällen och tror att vi 

har varmt vatten, men vi finner att det inte har blivit drickbart eller ens varmt, det är den enda 

svårigheten vi för tillfället har stött på betr. användandet, men inte i månaderna april och maj, 

då vi hela tiden hade drickbart och varmt vatten. 

 

Sanata Doumbia sade att Solvatten verkligen är mycket effektiv i den soliga perioden, ty hon 

använder inte längre ved för uppvärmning och har snabbt dricksvatten hela tiden. 

 

Ramata Kéita har uppskattat Solvattens två funktioner, d.v.s. ha dricksvatten och sedan 

varmt vatten för hygien, men hon frågar om det finns ett sätt/anordning så Solvatten under 

regnperioden kan fungera som under perioder med hög temperatur, ty hon har inte behov av 

varmt vatten under den perioden. Hon säger att hennes man verkligen uppskattat Solvatten.  

 

Sima Diarra är fullständigt nöjd med Solvatten, ifall hon glömmer så använder hennes man 

den i stället, och hela familjen är nöjd. Hon ber om fler Solvatten till andra kvinnor i 

Niamakoro, som vill ha. 

 

Kvinnorna gav uttryck för fullständig belåtenhet och tackar den svenska unionen. 

Klubben Espoir de Bamako tacker den svenska unionen oändligt mycket för denna 

humanitäre gest och genom unionen tackar vi Solvatten-gruppen och tror att detta är en början 

och inte den sista.  Tusen tack för allt. 

Rapport : Inga Solvatten är förstörda för tillfället, alla fungerar.  

 

AMINATA TRAORE SANGARE 

Solvatten-instruktör 

 
Översättning : Jytte Roos, Solvatten-gruppen 2020-10-04 


