Prośby (podania) o pomoc w dostępie do wody

Wybór lokalizacji
Rozpatrując prośby lokalnych społeczności ubiegających się o pomoc w budowie studni
głębinowych lub innych projektów wodnych bierzemy pod uwagę:
v

liczbę mieszkańców

v

odległość od istniejących źródeł wody i ich jakość

v

czas oczekiwania na pomoc

Studnie głębinowe (Afryka)

Ujęcie wody (Ameryka Płd.)

Ekwador:
§
Río Plátano
projekt
zakończony
(film)

Burkina Faso (5):
§

Bous-yiri – realizacja

§

Gouroungo – realizacja

§

Kalsé

§

Koloyiri

Togo (1):
§

Nyivé
projekt zakończony
(film)
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Studnia głębinowa dla mieszkańców Kalsé
Data wpłynięcia podania

Miejscowość / kraj

Liczba osób proszących o pomoc

marzec 2022 r.

Kalsé / Burkina Faso

ponad 100 rodzin

Rodzaj projektu

Współrzędne GPS

Najbliższa studnia głębinowa

studnia z pompą ręczną

11.580455, -2.189523

ponad 3 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa
Kalsé to jedna z kilku dzielnic wioski Nassira położonej w centralnej części Burkina Faso.
Mieszkańcy Kalsé mają u siebie studnię kopaną ręcznie, ale ilość wody w niej jest
niewystarczająca dla ponad 300 osób dorosłych (nie licząc dzieci), a jej jakość
pozostawia dużo do życzenia. Stąd muszą codziennie pokonywać odległość
ponad 3 km w jedną stronę do innej dzielnicy Nassira, aby zdobyć wodę zdatną do picia.

Koszt projektu
8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały
Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),
zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu
sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium,
zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.

Kalsé
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Studnia głębinowa dla mieszkańców Koloyiri
Data wpłynięcia podania

Miejscowość / kraj

Liczba osób proszących o pomoc

marzec 2022 r.

Koloyiri / Burkina Faso

ponad 350 mieszkańców

Rodzaj projektu

Współrzędne GPS

Najbliższa studnia głębinowa

studnia z pompą ręczną

11.943186, -2.307431

ponad 2 kilometry w jedną stronę

Informacja dodatkowa
W wiosce Koloyiri jest jedna studnia głębinowa przy szkole, ale dyrekcja szkoły nie pozwala
mieszkańcom korzystać z tej studni w każdym czasie. Więc brakuje wody. Przy kaplicy
w wiosce jest również studnia wykopana ręcznie, niestety nie trzyma ona wody zbyt
długo i w trakcie pory suchej bardzo szybko się wyczerpuje i brakuje wody.
Stąd mieszkańcy Koloyiri chodzą po innych wioskach by zdobyć wodę do picia.

Koszt projektu
8700 euro (ok. 40 500 złotych) – robocizna oraz materiały
Prace obejmują: poszukiwanie wody (geofizyk), odwierty głębinowe w granicie (śr. głębokość ok. 70-80 m),
zabezpieczenie odwiertu, zrobienie wylewki oraz murku odgradzającego pompę, przepłukanie odwiertu
sprężonym powietrzem, zainstalowanie pompy ręcznej India Mark II, badanie wody w laboratorium,
zamieszczenie na studni tabliczki z dedykacją Sponsora, oficjalny odbiór studni.
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