
  

Kära vänner!                                             

 

Hur har ni det i dessa coronatider? En jobbig tid för oss alla. Men vi får trots allt försöka hålla 
modet uppe och hoppas på att det ska bli bättre, t.o.m. bli som det var en gång innan detta 
virus tog sitt struptag på oss. På radion sade en kvinna ”jag längtar t.o.m. efter trängseln i 
tunnelbanan” (Ni vet den där gamla hederliga trängseln då man kunde stå hur nära som 
helst utan att känna minsta oro). Ja, det var väl den hon syftade på. Och vad säger inte det 
om var vi befinner oss och hur vi känner!                     

Nog om detta. Här kommer ett brev till er alla i Friends of Kabondo. Det var ju ett tag sedan 
ni hörde något ifrån oss, men annars har ni ju fått en del information på vår hemsida.  

Vi är ju inne i den gråa november och då brukar vi ju ha ett möte på Rigagatan här i 
Stockholm då de som vill kan träffas och umgås över en matbit och ett glas vin eller något 
annat att dricka och då de närvarande får lite information om Friends of Kabondos 
verksamhet. Vid det tillfället brukar vi ju också ha ett lotteri och försäljning då vi kan få in lite 
pengar till vår verksamhet. Tyvärr blir det inget möte på Rigagatan detta år. Ja ni vet varför, 
ständigt denna corona.       

Så istället ska detta brev dels ge er aktuell information 
om vår verksamhet och det viktigaste vi har att berätta 
om är förstås Vattenprojektet och också 
förhoppningsvis efter att ni fått information om detta 
viktiga projekt få er att lätta på plånboken så att vi kan 
föra projektet i hamn.  

Som väl de flesta vet handlar Vattenprojektet om att 
det borras en brunn i Kabondo. Vi förstod ju ganska 
snart att detta med vatten är en viktig fråga för alla i 
Kabondo, men kanske framförallt för kvinnorna. Det är 
ju de som i första hand ägnar mycket tid åt att gå och 
hämta vatten till familjen.  

Starten för Vattenprojektet var 2018.Det var då idén 
kom upp och planeringen började. Under 2019 bildades 

så en vattenkommitté där Felix blev projektledare och som i övrigt mest består av kvinnor 
och vi vet att dessa kvinnor är mycket engagerade i frågan. 

Själva arbetet med att borra brunnen tog fart under 2019. Och nu denna dag kan vi  
konstatera att brunnen är borrad och en pump är färdig att installeras. Brunnen år 120 m 
djup och har en kapacitet av 4.000 liter/tim. Hittills har projektet gått enligt ritningarna, ja vi 



vågar säga att det varit mycket lyckat. Vi har också hela tiden bemödat oss om att projektet 
ska hålla in i framtiden, t.ex. ska den pump som vi valt, en pump från Grundfos, vara den 
bästa på marknaden.  

Så långt har vi alltså kommit. För att slutföra projektet återstår att ordna en tank på 20-30 
kubikmeter för att från den distribuera vattnet med självtryck till några stationer där man 
hämtar vattnet. 

Vad gäller ekonomin så har allt arbete fram till nu uppgått till ca 277.000 kronor. Det 
innefattar alltså allt förberedelsearbete såsom geologisk undersökning, tillstånd, 
transformatorhus som krävs för trefaselektricitet, borrning och pump m.m. 

Det är pengar som vi haft. Faktum är att hela den summan består av insamlade pengar från 
oss alla. Några större summor har kommit in, t.ex. när Jan och Toralf gifte sig och en större 
summa har också inkommit när bohaget från ett dödsbo såldes. Men resten vi fått in har 
kommit från er medlemmar och vänner när ni direkt satt in pengar eller då vi haft olika 
arrangemang som t.ex. träffarna på Rigagatan. 

 

Som allt man ger sig in på har det hela 
blivit lite dyrare än vi räknat med från 
början. En anledning har ju varit att vi inte 
velat ge avkall på kvalitén och att det hela 
ska fungera in i framtiden. Därför ska man 
också betala en mindre summa när man 
hämtar vatten. De pengar man på så sätt 
får in ska sättas in på ett konto som sedan 
används till driftkostnader och 
reparationer. Vattenkommittén har tagit 
tag i alla dessa frågor och en del av dessa 
ingår också i det nya projektet vi har med 

Forum Civ, Umoja ni Nguvu (UNN) ENIGHET GER STYRKA (mer information finns på hemsidan 
om detta projekt).  

 

Vill man vara lite lustig så skulle man kunna säga att vi ”tagit oss vatten över huvudet”. Men 
faktum är att för att föra det hela i hamn, dvs fixa vattentornet och allt som behövs för att 
distribuera vattnet behövs ytterligare ca 60.000 kr. Vi hoppas och tror att det ska gå att få 
ihop de pengarna också. Förhoppningsvis med hjälp från så många som möjligt när ni 
förstått hur angeläget det här projektet är, att allt gått bra hittills och att varje krona 
verkligen är värdefull.  

 

 

 



Och slutligen. Om vi återkommer till det där med den där coronan. Kanske har den ändå fört 
med sig att många har spenderat lite mindre pengar än vanligt på allt det där som kostar och 
att man därför just i år har lite extra pengar över att spendera på ett projekt som verkligen 
gör skillnad för många människor. 

    

Och så är det ju snart jul så varför inte en värdefull och säkerligen uppskattad julklapp till 
någon som har allt som man brukar säga. 

 

 

Så God Jul alla FoK-are. Och så önskar 
vi er alla ett riktigt Gott Nytt År med en 
förhoppning om att 2021 ska bli ett  
bättre och mer normalt år. 

 

 

 

 

 

Varma kramar från oss alla i Styrelsen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

info@friendsofkabondo.se 
www.friendsofkabondo.se 
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