
Protokoll för ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 1/6 2018 

Plats: Riverside 

Närvarande: 23 st varav 2 gäster, Lena Lilja samt dagens föredragshållare Eva-Carin Persson 

 

Dagens program: Kulturföreningen Backa – Zanzibar, är en vänortsförening som ger ekonomiskt stöd 

till förbättrad sjuk-, och hälso- och förlossningsvård åt invånarna i Uroa och Pongwe. 

 

Information från president Kent Hägg 

Påminnelse om guvernörsbytet i Lerum 30/6, meddela Kent om du vill komma med dit. 

Gällande nya projektet ”Bohusfonden” som ska ha en träff 11/6, meddl Kent om du kan vara med. 

2 nya källor är på gång i Kenya juni-juli 

Aw på Morten’s  fredag 15/6 är det ca 20-25 pers anmälda hittills. Det blir en buffé där inga sparade 

pengar sponsras till detta utan de kommer att användas till 40 års jubileet i höst istället. De som 

betalat för båtturen m Byfjorden (som ej blev av 25/5) meddl Rolf J eller Kent H så får ni pengarna 

tillbaka. 

Dagens programpunkt:” Kulturföreningen Backa – Zanzibar. 

Eva-Carin berättade att hon och hennes man fick höra om detta projektet på en båt över till Tallin då 

de kom i samspråk med en kvinna från Göteborg vid namn Mari. Mari berättade att hon och hennes 

man Karl var på semester i Zanzibar år 2006. De var ute gick på en liten promenad då de hamnade i 

den lilla fiskebyn Uroa, ca 3000 inv. De fick där kontakt med en man som visade dem runt, pekade på 

skolan, fiskmarknaden och sjukstugan. Han var stolt över sin hemtrakt. De gick in i sjukstugan där de 

träffade en vänlig kvinna som var sjuksköterska och ansvarig över sjukstugan, hon berättade om 

verksamheten och hon verkade mycket kompetent. Nästan all utrustning var trasig och det fanns 

inga resurser för nyanskaffning. Pengar var det enda som saknades. Mari och Karl kände att de ville 

hjälpa till så när de återvände till Göteborg startade de en insamling och då först bland släkt, nära 

bekanta och vänner.  Det fick ett stort genomslag och idag , 10 år senare har insamlingar och 

försäljning inbringat 500 000 kronor. De har även öppnat en sjukstuga i grannbyn, Pongwe, 2000 inv.  

Hela 95% går till verksamheten och inga mellanhänder finns.  

 Mari satt vid ett tillfälle och såg ett tv program med en kvinna vid namn Petra Wadström, som 

uppfunnit vattenbehållare där orent vatten renas via solceller. Detta vattenreningsprojekt kallas 

”Solvatten”. Mari tog då kontakt med Petra och där startades då detta reningsprojektet i dessa byar. 

Behållaren tar ca 16-20 liter vatten och läggs i solen och efter ca 4 timmar är vattnet rent för att 

användas, helt otroligt! Det finns en indikator som visar grönt ljus när det är klart.  Varför man inte 

kan använda större vattenbehållare beror på att de ultravioletta solstrålarna inte kan nå ner och då 

kan inte reningsprocessen ske som den ska.  

Målet är att varje hushåll ska ha en varsin vattenbehållare, priset är 800:-/st. Projektet har funnits 5-

6 år nu och hittills har de inte haft några problem eller fel på behållarna.  

Eva-Carin och hennes man hjälper till och sprider information här i Uddevalla. De har också varit i 

Zanzibar och sett med egna ögon hur bra detta är och hur dessa byar klarat av koleraepidemier tack 

vare det renade vattnet. 



Att bli stödmedlem kostar 100:-/år för enskilda och 200:-/år för föreningar. Medlemsavgiften sätts in 

på Kulturföreningen Backa – Zanzibars Bg. 184-4224 alt swish: 123 281 17 84 och samma gäller om 

du vill bidraga med ett engångs- eller månadsbelopp. 

 

 

 


