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•NEDO "ambassadør " i Norge 

• Salgs- og markedsdirektør Ulefos NV AS  



Li t  t  •Livet  uten vann

•KonsekvenseneKonsekvensene

•Fakta om Kambodsja

•NEDO 

•Enkle løsninger  

•Vann prosjektet

•Det videre arbeidet 



ÅFORSØK Å SE FOR DEG …

…EN HELT VANLIG  DAG I DITT LIV…

… MEN! MED EN LITEN FORANDRING… 

IDAG ER DU UTEN RENT DRIKKE VANN!...IDAG ER DU UTEN RENT DRIKKE VANN!

HVORDAN VILLE DET VÆRE? (TRO?)…

…OG, HVA MED EN UKE?...

ELLER EN MÅNED?…ELLER EN MÅNED?...

…ET ÅR?...

…ELLER HVA MED ET HELT LIV?



Tilgang til rent drikkevann varierer

selv om jordas ferskvannsressurser erselv om jordas ferskvannsressurser er 
beskjedne, er vannmengden i seg selv nok 
til både 8 og 10 milliarder mennesker. 

Kilde: http://www.theglobaleducationproject.org/earth/images





VANN ER AVGJØRENDE FOR LIV, J
HELSE OG ØKONOMISK UTVIKLING. 

• Ifølge (WHO) ”dør 6000 barn i 
utviklingsland hver dag av 
sykdommer som skyldes urent sykdommer som skyldes urent 
vann, dårlig hygiene og elendige 
sanitære forhold". 



K b d j  Kambodsja 
•Kambodsja er et land herjet av krig  borgerkrig  Røde •Kambodsja er et land herjet av krig, borgerkrig, Røde 
Khmer, korrupsjon og politisk ustabilitet. 

•Kambodsja regnes av FN som et av verden fattigste landKambodsja regnes av FN som et av verden fattigste land

•Millioner av mennesker lever i ekstrem fattigdom.

•Under Røde Khmer regimet ble så mange som  ¼ av 
befolkningen henrettet. De fleste som ble drept var de 
høyere utdannede, og den intellektuelle elite. y g

•Direkte konsekvens; verdifull kunskap ble borte, som det 
vil ta generasjoner å gjenoppbygge.  

•Mer enn 50% av Kambodsja's befolkning er 18 år eller 
yngre, og utdannelse er avgjørende for landets fremtid. 



MinerMiner
I K b d j  h  I Kambodsja har 
hver 290 person 

 jen amputasjon
som følge av 
l d i  landminer – en 
av de høyeste 
k d  i skaderatene i 

verden . 



K kKonsekvenser
•Minene  = rester etter krigene Minene   rester etter krigene 

•”gjemmer seg” i landjorda og 
dreper og lemlester uskyldige d epe  og e este  usky d ge 
mennesker 

•85% of alle kambodsjenere lever avj
landbruk

•Lokale bønder lever i frykt hver dag 
for sitt liv og for å miste sitt
levebrød. 



NEDONEDO
The Norwegian Educational Development 
Organisation 

•en non profit og lav kostnadsorganisasjon

d f k  å •med fokus på 
• skole og utdannelse for fattige og upriveligerte 

barn og ungdom

• rent vann prosjekt i Siem Reap

•Stiftet og finansiert av Ken Oishi (født i Norge, 
1972) i 2006. Han arbeider selv  som frivillig for 
NEDO prosjektene i Siem Reap, Kambodsja.



Urent drikkevannUrent drikkevann

80%•mer enn 80% av alvorlige mage -
tarmsykdommer og spedbarnsdød, kommer 
som en følge av urent drikkevann. g

•tar livet av fler barn og voksne enn noen •tar livet av fler barn og voksne enn noen 
andre sykdommer i Kambodsja. 



MÅLET MED VANNPROSJEKTETMÅLET MED VANNPROSJEKTET

• Forsyne lansbybeboerne med 
tistrekklig rent drikkevann 

f  d kk  l  h  – for drikke, personlig hygiene, 
husholdning 

– til husdyrholdy

• Hovedmålet er å øke kunnskapen og 
f å l   forståelse av 
– viktigheten av å drikke rent vann 

og personlig hygiene g p g yg

• Rent vann prosjeket  - et kontinuerlig 
j k  prosjekt 



Først publisert: 02.08.03



Biosand filter:Biosand filter:

Biosand filteret som 
benyttes i prosjektet benyttes i prosjektet 
er et lavkostfilter

  t k lt som er meget enkelt 
i bruk og som krever 
lite vedlikehold. 



Biosand filtere:

Filteret er et tregt sand filter som 
bruker et mikrobiologisk lag med bruker et mikrobiologisk lag med 
sand til
å filtrere ut skadelige bakterier og 

itt  d t  100%parasitter med nesten 100%
effektivitet. Et filter kan rense 
opptilpp
1 liter rent drikkevann per
minutt, med en øvre grense på 60 
lit   d  illiter per dag som vil
tilfredstille et normal 
dagsforbruk for 15-20 voksne og g g
barn i Kambodsja.



SamarbeidspartnereSamarbeidspartnere

firma• firma 

•frivillig arbeid 

•Trailblazers   
Foundation (USFoundation (US 
Charity) 



Gratis rent vannGratis rent vann

V d å i f lk Ved å gi folk 
tilgang til gratis g g g
drikkevann 
reduseres risikoen reduseres risikoen 
for sykdom og 
tidlig død tidlig død 
dramatisk.





Billig og effektivBillig og effektiv 
løsning: 

•45 dollar per vannfilter 

• 60 liter rent drikkevann / dag  g

• produsert og distribuert    
mer enn 350 vannfiltre 

•ca. 5,500 personer i utvalgte 
landsbyer har nå tilgang til 
rent vann .



FRA PRODUKSJON TIIL DISTRIBUSJONFRA PRODUKSJON TIIL DISTRIBUSJON
Hvert filter dekker vannbehovet til 20 mennesker per dag.  



Distribusjon –
en utfordring tilen utfordring til 
tider: 
Monsun og dårlig vei-standard gjør 
distribusjon til en egen utfordring  



NEDO’s PRINSIPP

Sponsorer har mulighet til å 
støtte spesifikke prosjekt  støtte spesifikke prosjekt. 

All finansiell støtte går direkte 
til j kt( t)   føl  d  til prosjekt(et) og  følger den 
kostnadsstruktur  partene har 
blitt enige om. 



Alternativet ved ikke å gjøre 
noe, er ikke noe alternativ!



Vå t f llVårt felles ansvar 



Sponsorer 
T kk t  å    Takket være våre sponsorer som 
har muliggjort at 5500 i dag 
har rent drikkekvann:

•BASAL
•Betongelementforeningen•Betongelementforeningen
•Fabrikksbetongforeringen
•Hårr Betong 
•Norcem AS
•Norsk Betongforening
•Ulefos NV AS  
•UNICON AS

•Di  i t   •Diverse private sponsorer 



Det enkle  er jo ofte det beste  
Det er bare å melde seg på om Det er bare å melde seg på om 
man øsnker å hjelpe 



All  å h  il  il  Alle må ha tilgang til rent 
drikke- vann

Rent vann – en menneskerett, 
men ikke alle har tilgang eller g g
nok penger til rent vann !

Vårt felles ansvar !!!Vårt felles ansvar !!!

Det skal så lite til!!! 45USD/filter 

Velkommen til å ta del i arbeidet 
for rent vann!!!    



www nedo nowww.nedo.no


