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STARTEN
Vannprosjekt i Thailand

• Fattig landsby i nord

• 500 innb. hvorav 115 
barn

• 50% av barna uten 
foreldre i landsbyen

• Prekær vannmangel

• Nordmann kontaktet 
Marys Venner

I Rotary året 2007/2008 gikk vi inn med et lite beløp i et vannprosjekt 

etter invitasjon fra Oppegårdklubbene. Presentert på Distriktskonferansen 
2007. 



Vann til barneskole

• Barneskole i Dong 
Tong

• Marys Venner 
sponser skolen

• Partner: RC of
Udon Thani

• 4 klubber: 
Gjersjøen, 
Kolbotn, 
Oppegård, 
Skjeberg

• Bidrag fra RF og 
DDF



Prosjektbudsjett

• Boring                                                   USD    3.000

• Pumper                                                            3.000

• Vanntårn                                                          4.640

• Rør og rørleggerarbeider                                6.700

• Renseanlegg                                                    2.500

• Røropplegg til landsbyen                     4.000

USD  23.840

NOK  131.800



Finansiering

Bidrag Oppegård-klubbene      USD   9.550

Bidrag Skjeberg RK                               910

Bidrag RC Udon Thani 100

Distriktsfondet                                   4.000

Rotary Foundation                     USD  9.280

USD 23.840

=NOK 131.800



Pumpehus og vanntårn



Stor offisiell åpning

Vi tok fadderbarn i Dong gjennom Marys Venner  
Tong og ble med på besøkstur i 2009

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







Stort renseanlegg grunnet mye jern i 
vannet.

Boret 24 meter dypt
kravet var minimum 
12 kubikk pr time for 
at det skulle klare å 
holde skolen med 
vann. Fikk ca 24 
kubikk vann ved 
første forsøk.
4 tanker på hver 
2500 liter til 
sammen 10 000 
liter. Pumper vannet 
opp til disse tankene 
hvor vannet får 
”hvile” og mye av 
jernet faller til 
bunns, dette må 
renses hver dag.

Deretter går vannet til 
første rense prosess 
som grov renser bort 
jernet, deretter går det 
til et kull filter som tar 
de mindre partiklene. 
Vannet er nå så rent at 
det kan brukes til 
dusjing, vask av klær 
kopper osv
Etter ytterligere  2 
renseprosesser er 
vannet helt rent og 
forskriftmessig til å 
drikkes. Dong Tong  har 
nå renere vann enn det 
som blir solgt i butikker





Skolen har mer enn nok rent vann.
Landsbyboerne kan hente vann på skolens 

område.



Representant fra Skjeberg RK har selv testet 
kvaliteten på vannet

Magnhild og Per 
Sundby  har 
fadderbarn i Dong 
Tong og deltok på 
besøkstur med 
Marys Venner  i mars 
2009.
Dong Tong besøket 
var høydepunktet på 
en rundreise med 
Marys Venner.
De har samarbeid 
med nonne ordenen 
Good Shepard sisters
flere steder i 
Thailand. 



Boligstandarden understreker hvor 
fattig denne landsbyen er

Dette var nok det dårligste av 
alle boligene. Når det blåser 
som mest må familien 
”rømme” til naboen av frykt 
for at huset skal rase sammen. 

Dette er naboen. Langt 
bedre standard og mer slik 
de fleste bor.



Lærerboligen til Rolf og Yai
De er nå i ferd med å flytte inn i egen bolig ikke langt fra skolen. 
Lykkes drivhusprosjektet  på skolen har Yai og Rolf planer om å 
bygge større drivhus på egen eiendom for å skaffe re arbeid til 
flere, 



Barna sikres skolegang og et måltid pr dag samt klær og 
helsestell gjennom individuell og kollektiv fadderskap i 

Marys Venner.





Nye lærerboliger sponset av 
Erna og Knut Engs barnefond

Den midterste boligen er møblert og oppgradert som besøksbolig  for 
venner av Marys Venner.  Faddere og andre bidragsytere har benyttet 
boligen.               DU er velkommen!



På besøk hos Rotary Club  Silapakom

De forteller at behovet for rensing av vann e enormt og 
ønsker videre samarbeid. 



I 2011 fullføres nye vannprosjekt
• Bjørn Lunde fikk budskapet fra klubben i 

Udonthani. Nye konter og prioriteringer fra den 
lokale klubben endte opp med et prosjekt som 
skulle sikre renset og avkjølt vann for flere skoler.

• I 2009 bevilget Skjeberg RK 20.000 til nytt 
vannrenseprosjekt. Nå sammen med de samme 3 
klubbene i Oppegård+ Sagdalen RK. Også dette 
fikk Matching Grant. Totalkostnad: NOK 160.000.

• RESULTAT: 10 skoler med til sammen over 2000 
elever sikret renset og avkjølt vann hele året.



Prosjektbudsjett

• Filtreringssystem             Thb 420.000

• Vannkjølere                                330.000

• Vanntanker 1.100 liter                 87.000

• Montering                                     23.000

• Totalt                                Thb 860.000

• USD    26.000



Finansiering

• Klubbidrag NOK      89.000

(Gjersjøen, Kolbotn, Oppegård, 

Sagdalen, Skjeberg )

• Matching TRF                                        44.000

• Bidrag DDF                                            12.000

• Matching TRF                                        12.000

• Totalt                                        NOK    157.000

USD      26.000





Alle 10 skolene ”feiret” åpningen av 
sine nye vannanlegg.









Bjørn Lunde fikk denne tilbakemeldingen 
19. 9. 2011 

Thank you for submitting the final report 
regarding Matching Grant #73911, to help provide 

water filtration systems and water coolers to 10 
schools in Nongkhai, Nongbualamphu, and 

Udonthani Provinces, Thailand. Your cooperation 
in fulfilling this requirement is greatly appreciated. 
As all required information has been included, the 

Foundation will mark the file as closed.
Sincerely, Callie Czerkie

Grant Coordinator

Humanitarian Grants Staff



Nye muligheter i Dong Tong
• Nok vann gav gartnerutdannede Rolf ideen om å skape 

arbeidsplasser til landsbyen gjennom et 
blomsterprosjekt. (eventuelt grønnsaker)

• Ikke MG prosjekt.
• Drivhus med kjøling nødvendig
• 1. forsøk ødelagt av sterk uvær (vann og vind)
• Sterkere materialer enn plast må til. Både Skjeberg RK 

og Marys Venner ble derfor med videre. Polykarbonat 
plater ble løsningen.

• Prosjektet er til nå støttet av Skjeberg RK med til 
sammen 30000 samt et mikrokreditt lån50000 fra 
Marys venner. 



Rolf  er stolt av drivhuset.



Men det meste ble ødelagt av 
styrtregn og orkan.



Blomsterprosjektet er nå på rett vei.

• Rotary’s nettverk nyttig.
• Etter bedriftsbesøk hos Andersens gartneri A/S i Råde fikk 

presidenten (Kai) ideen om å forsøke å høre med Per 
Andersen om bistand.

• Ville sponse ham en tur ned til Dong Tong.
• Sammen med presidenten i Marys venner, Helge Børresen 

har vi hatt 3 møter hos Per A som var svært 
samarbeidsvillig.

• Det siste møte sammen med representant for firmaet som 
leverer drivhusmaterialer il Andersen (Richel). De er 
verdensomspennende og kontakten har ført til at Rolf nå 
har kontakt og rådgivning fra Richel group sin representant 
i Thailand. 



Nytt drivhus ferdig til bruk



Ting har tatt tid

• Etter råd fra Richel ble større kjølekapasitet bestilt. 
Levert i løpet av april måned.

• For Rolf er Per Andersen en interessant person for 
prosjektet nå da veksthuset står ferdig og de skal 
begynne med selve blomsterproduksjon.

• Vi kontaktet Per A på nytt for å høre om han nå kunne 
tenke seg å ta turen. Han hadde selv foreslått at hans 
kontakter var mer nyttige enn han selv i innledende 
fase. Hans forslag er nå at et par fra landsbyen blir sent 
på kurs for å lære dyrking i drivhus – lokalt i Thailand. 
Menet det er bedre anvendte penger enn å koste reise 
på ham selv.



Ønsker å følge opp løpende prosjekter  
før igangsette nye 

• Hvis salg av blomster, jordbær eller grønnsaker ikke lykkes 
(ikke bærer seg økonomisk)vil drivhuset uansett gi mulighet 
for opplæring og dyrking av nyttige matvarer til eget bruk 
på skolen.

• Ferske rapporter tydet på at fremdriften hadde stagnert 
noe. Andersen mente vi burde investere i få sendt 2 fra 
landsbyen på opplæring i dyrking i drivhus. Våre kontakter 
har ikke lyktes.

• I dag har Helge møte hos Andersen i Råde. Han har nemlig 
besøk av en svenske som har jobbet med drivhus i Thailand 
i 10 år. Dette vil kunne gi oss både gode råd og ikke minst 
kontakter til kompetansebygging.

• Helge i M.V. skal besøke Dong Tong medio november.



Mange bekker små?

• Videre støtte fra vår side når fremdriftsplan og 
kostnadsoverslag foreligger.. 

• Eventuelle bidrag til fullføring  av 
prosjektet vil komme godt med.

********************

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN


