
 
Jag var i Kinshasa i 2 veckor och kom hem måndag natt. Jag träffade några av 
kvinnor som fick Solvatten av oss 2021.  
 
Av 18 Solvatten delade jag personligen 12 st i Kinshasa via en församling som 
föreningen Kongolesisk Diaspora för Utveckling samarbetar med. Bilderna fick ni 
förra året. 6 resterande skickades till en organisation VPGL i Uvira i östra Kongo via 
en person som VPGL hänvisade mig till och som tog emot paketet med 6 Solvatten 
och skrev på att han mottagit dessa för transfer till Uvira. Vi från föreningen har följt 
upp detta under 1 år utan resultat. Jag är ledsen för detta. 
 
De 12 som jag delade ut i Kinshasa har fått rapport om och träffade några av 
kvinnorna torsdag 28/7, alltså för en vecka sen för samtal och erfarenhetsåterföring 
kring deras användning av Solvatten. 
 
Första bild är från juli 2021 och andra juli 2022. 
De är så tacksamma och vittnar om ekonomiska och hälsomässiga fördelar. 
 
- Alla köper inte vatten längre, vilket betyder mycket för deras hushållsekonomi. De 
renar 2-3 om dagen under den varma säsongen som sträcker sig från mitten på maj 
till mitten på september. För övrigt 1-2 gg. En familj hade stoppat undan sin under 
den solsvaga säsongen och fick upplysning av de andra att det fungerar även under 
den solsvaga säsongen men tar lite längre tid. 
 
- De har småbarn och berättade att sedan de använder Solvatten har de inte haft 
diarré hos barnen. 
 
- Tidigare var det bara de själva, alltså kvinnor, som tog ansvar för vatten i familjen 
men nu gör även deras män det självmant! 
 
Efterfrågan är stor. Om vi hittar en lösning med frakt, hoppas jag på ett fortsatt stöd 
till kvinnor i dessa utsatta förorter. 
 

       

Skickat från min iPhone 
 
Med vänliga hälsningar/Cordialement/Best regards 
Beatrice Kindembe 
Chemist, Tech Lic Built Environment Analysis 

 


