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Livlinan Second hand butik
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Lotta Bergholm 0706 785363  

Stöd oss via SMS!

Genom att skicka sms till nummer
72970 skänker du 100 kr/sms. Av dessa
går 90 kr till Ankarstiftelsen och 10 kr till
operatör/leverantör.
Skriv Ankaret Gåva
eller skriv Ankaret Vatten
eller skriv Ankaret Barn
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DANIEL KINDBOM

Drottnings Silvias skola invigd. Hennes Majestät
Drottning Silvia följer Ankarstiftelsens arbete
med stort intresse.

T

unisiens president vek undan
och vi parkerade på den kullerstensbelagda borggården.
Vi väntade några minuter i ett
litet besöksrum på Hennes Majestät
Drottning Silvia. Trevlig och prydlig som
alltid stod hon plötsligt i rummet. Lite
fotoblixtar först av hovfotografen, sen en
artigt lyssnande drottning under 30 minuter. Vi fick nog med allt från vatten till
omvändelse i fängelserna. Sedan pockade
statsbesöket på uppmärksamhet igen.
Vi i representationsgruppen var imponerade och lite mer rojalister när vi rullat
ut från slottet.

Ankarstiftelsens arbete bygger på frivilliga insatser. Omkostnaderna är mycket
låga. Vårt plusgiro är underställt Svensk
Insamlingskontroll och Länsstyrelsens
tillsyn. Våra räkenskaperna granskas av
godkänd revisor. Ankarstiftelsens arbete
bedrivs i huvudsak i Colombia och Brasilien.
Vid adressändring mm kontakta
Per-Olof Allerth

På bilden fr v: Per-Olof Allerth, Jan Segerberg, Hennes Majestät Drottning Silvia, Zenitha Segerberg,
Börje Erdtman och Bengt Andersson.

Välkommen till Skaparverkstan, första våningen är redan klar.

Skaparverkstan

Bygget går vidare

F

ödelsedagsfest i Skaparverkstan/
Ancla Center. Hela bottenvåningen
var klar med klinker på golvet och
målade väggar. Barnen välkomnade oss med
olika dansuppvisningar. Imponerande arbete

efter alla störtfloder och jordras. Massor
av nya konstverk packades för utställning i
Sverige. Menskoppar och datorer levererades
och förhoppningarna ökade att detta är och
blir ett mycket bra projekt.

Våra kloka lösningar för bostäder som
energikrav
S Plever
O N Supp
O RtillE framtidens
R
och hjälper till att lösa bostadsbristen.
Finansiell Planering AB
Vendelsövägen 26
135 51 Tyresö

Byggelement för energisnåla klimatskal

www.elementumeco.se

Vänner i Ankarstiftelsen!
Med detta vill jag uttrycka min djupaste tacksamhet
för allt stöd jag fått från er så att jag kunde uppnå
min dröm med att få en yrkestitel som systemingenjör.
På grund av ert stöd jobbar jag nu som professionell i
området i kommunen Puerto Nariño och jag kan inget
annat att uttrycka med ord min tacksamhet till er.
Mina föräldrar är hårt arbetande människor, men
har inte tillräckligt med resurser för att betala min
utbildning eftersom vi är en stor familj. Även dom är
mycket tacksamma till Stiftelsen för det stöd som ni gett
mig med att betala hela min undervisning. TACK!
!!!!!!
Mitt mål är nu att fortsätta och göra min Masters.
Tack för det förtroende ni alltid visat mig. Jag nekar
inte till att det många gånger varit en svår process, men
tack och lov till Gud som aldrig lämnade mig hjälplös
kunde jag lyckas som vinnare i varje svår situation som
jag gick igenom.
Många, många tack för
att ni varit min välsignelse.
Pilar Ruiz

Ankarstiftelsens vattenprojekt

+UTMANING
Thomas Lafon uppmanar alla att hjälpa
till att finansiera vårt arbete för bevarandet av den tropiska biologiska mångfalden och förbättra levnadsstandarden för
ursprungsbefolkningarna. Från alla på
Entropika, tack, och TACK till Ankarstiftelsens sponsorer för ert stöd och
engagemang.
HJÄLP OSS ATT FORTSÄTTA
VATTENPROJEKTET I COLOMBIA!

D

elmål 1 är uppnått! Alla byar
längs floden har fått erbjudande
om tillgång till rent vatten. De
flesta vill gärna få rent vatten till hushållet,
men det finns också delar av byar där man
tackar nej.
Vi hoppas kunna anta en ny vision för
2016-2018 att fortsätta i norra Colombia,
där förutsättningarna är väldigt annorlunda, med ökenliknande områden och större
risk för föroreningar. Men vi hoppas också
kunna fortsätta att installera fler brunnar
och filter i Amazonasområdet, då långt
ifrån alla hushåll har fått tillgång till rent
vatten än, även om det finns vattenrening
i alla byar vi känner till längs floden. Det
har också börjat komma in förfrågningar
från byar som ligger i anslutning till den
enda landsvägen i Leticiaområdet. Avsikten
är att fortsätta här även 2016 och framåt,
så länge som vi kan samla in medel för att
finansiera projektet.
Visionen antogs 2012 och ett projekt
startades för att steg för steg besöka byarna
och undersöka deras behov av brunnar eller
filtrerat vatten. Myndigheten har arbetat
parallellt med Ankarstiftelsen och har
främst jobbat med att förse de större byarna med rent vatten medan Ankarstiftelsen
har fokuserat på de mindre byarna med
20-70 hushåll och upp till 600 innevånare.
För två år sedan inleddes ett samarbete
med en lokal miljöorganisation Entropika,
som har utfört inspektion och vattenkontroller samt underhåll och har utbildat flera
personer som kan installera sandfilter för
hushållsbehov samt större anläggningar för
en by eller delar av en by.
Detta har inneburit att köpa materi-

Vår vattenvision
Thomas Lafon – belg

Ankarstiftelsens vattenvision är att till slutet av 2015
förse alla byar längs Amazonasfloden längs en sträcka
på 15 mil från Colombias sydspets med rent vatten.
Ungefär 25 000 människor bor i dessa byar. Halvvägs
längs upptagningsområdet ligger staden Puerto Nariño
där myndigheten sedan flera år bygger ett kommunalt
reningsverk. Det är ännu ej i funktion.

Hur passar miljöorganisationen Entropikas
arbete ihop med Ankarstiftelsens projekt ?
– Entropikas arbete syftar till att bidra till
långsiktigt bevarande av den tropiska biologiska mångfalden. För att uppnå detta arbetar vi
tillsammans med andra lokala intressenter för
att förbättra förmågan att bevara den biologiska mångfalden och utsatta djur.
– Det viktigaste för oss är att förbättra
levnadsstandarden för den lokala ursprungsbefolkningen i utbyte mot att de bidrar till
bevarandet av naturresurser. Därför samarbetar vi sedan två år tillbaka med Ankarstiftelsens
vattenprojekt.

RENT VATTEN I
AMAZONAS

T
Smutsigt flodvatten som barnen dricker blir rent genom Ankarstiftelsens vattenreningsmetod med användandet av sand.
al, pump och virke, installera pump, dra
rörledningar till platsen där byanläggningen
ska stå, bygga ett torn där tankarna placeras i
olika nivåer samt också distributionsledningar till olika delar av byn.

N Förbättringar av hushållsanläggningen gjord av
ett flertal personer, bland annat Lennart
Holm från Skövde. Dessa sandfilter hade
det passande namnet ”Sandvatten”.

Några utvecklingssteg
på vägen:

N Vidareutveckling av hushållsfiltret med resultatet mindre
sandåtgång och därmed billigare lösning.
Föreslagen av två studenter i en kandidatuppsats på Chalmers, och sedan byggd
av Thomas Lafon från Entropika.

N Brunnsborrning med enkel och
billig metod från lokal entrepenör. På grund
av markförhållandena kan denna metod
endast användas inom ett begränsat område.
N Första vattenreningsanläggningen med en kapacitet på 1000
liter vatten per dygn uppförd 2005 av två
studenter som en ”Minor Field Study” på
KTH. Nu har denna by med 250 innevånare
två anläggningar och man kan producera
upp till 4000 liter vatten per dygn.
N Första hushållsanläggningen som producerar 20 – 40 liter/
dygn byggdes av Börje Erdtman hos Ana
Maria i byn Puerto Rico. 2007. Detta är en
mycket välskött by och här har alla hushåll
ett vattenfilter.

N Just nu testas biokemiska
filter av åtta hushåll på en liten ö
utanför Leticia, där man har stor brist på
rent vatten. VI återkommer senare i vår
om dessa filter fungerar bra.
N En förstudie med syftet att
undersöka hur de byar där Ankarstiftelsen har byggt skolor ska få rent vatten.
Studien har genomförts av Thomas
Lafon. Här behöver vattnet också renas
från salt. Nu letar vi efter studenter som
vill göra en kandidatuppsats baserat
på förstudien och ta fram en praktisk
lösning för dessa byar.

aren med hjärtat i Amazonas
– Vi har sett att det gemensamma vattenprojektet har börjat
få mycket stöd från lokalbefolkningen. Ju fler samhällen som
blir utrustade med vattenrening,
desto fler människor får faktiskt se
fördelarna av att ha systemet och
desto mer vill de använda det. Just
nu har vi fått nya förfrågningar
från sex byar samt från två skolor i
Leticia att införa bio-sandfilter.
– Nu, efter att ha arbetat sex år, skulle det
vara svårt för mig att lämna detta, eftersom
jag har utvecklat mycket kärlek till människ-

orna här, varav många jag anser vara mina
vänner. Jag tror att jag har hittat något som
jag är mycket stolt över att arbeta för och
som ger mig glädje.
Man får aldrig glömma att också
Amazonas är en av de viktigaste ”hotspots”
för biologisk mångfald på jorden. Utöver
det så påverkar Amazonas regleringen av
det globala klimatet. Om skogarna skulle
försvinna, skulle vår vardag drastiskt påverka
hela världen.
Läs hela intervjun med Thomas Lafon
på www.ankarstiftelsen.com/vatten

idigare drack man regnvatten eller flodvatten i
torrperioden och många barn fick plågsamma
diarréer. Men nu har nästan alla byar längs floden
kring Leticia, södra Colombia, tillgång till rent vatten, antingen i form av en brunn, en gemensam byvattenreningsanläggning eller sandfilter för hushållsbruk.
För tre år sedan antog vi en vattenvision att till slutet
av 2015 förse alla byarna med rent vatten, längs en tio mil
lång sträcka vid Amazonasfloden. Hur har det gått?
N 14 samhällen har fått tillgång till rent vatten
via Ankarstiftelsen.
N 8 SAMHÄLLEN har fått kommunalt vatten.
N 3 SAMHÄLLEN har haft vattenrening men ej skött
anläggningen. Vi avvaktar.
De två samhällen som återstår har alla skickat in
ansökningar så nu söker vi sponsorer för dessa samt för
ytterligare åtta samhällen i andra områden i och omkring
Leticia. Se den fullständiga listan på www.ankarstiftelsen.
com/vatten.
Glädjen och tacksamheten hos de familjer som fått
ett eget sandfilter installerat, är stor. Det betyder oerhört
mycket att kunna öppna en kran inne i sitt egna kök.
I nästa etapp 2016-2018 hoppas vi kunna anta visionen
att fortsätta mer i Amazonasområdet, men också i norra
Colombia där förutsättningarna är väldigt annorlunda,
med ökenliknande områden och med saltvatten i grundvattnet.
För två år sedan inleddes ett samarbete med en lokal
miljöorganisation Entropika. De har utfört inspektion och
vattenkvalitetskontroller samt underhåll och har utbildat
flera personer för att kunna hjälpa till att installera nya
sandfilter och byanläggningar. Vi är mycket glada för detta
samarbete!
Det finns tre nyckelpersoner i vattenprojektet: Lennart
Holm från Skövde som är teknikansvarig, Thomas Lafon
från Entropika som leder det lokala arbetet i Colombia,
Milena Mayorga som sköter ekonomin
lokalt för vattenprojektet samtidigt som
hon med sin man driver en av Leticias
största turistattraktioner, Parce Mundo
Amazonico. Under 2015 har vi haft en
projektanställd från ursprungsbefolkningen som heter Jovino Mozombite. Han har följt oss på alla
volontärsresor i området och har
byggt flera byanläggningar. I påsk
2016 anordnas nästa volontärsresa
med fokus på vattenrening.
Ingrid Brauer
ansvarig för vattenprojektet

SPONSORER

Höstresan

1000 elever
& lärare
mötte upp

T

jugotvå nyfikna svenskar
reste till Colombia i
oktober och fick ta del
av vårt arbete där.
Några av intrycken under
resan:

välskött. Nya önskemål
15 nya salar. Vi sa JA
direkt.

Intryck 4
Deisy ger sig inte
och nu är hon nästan
klar med sitt sociala
barncenter i området
8 Marco. Tyvärr stör
skottlossning ibland men för
barn och mammor är detta en
oas som förändrar liv.

Intryck 1

Shamanen satt stilla under sitt
träd och såg likgiltig ut. Hans stam
som i urminnes tider bott på bergets
sluttningar hade fått tillbaka sitt territoEn Shaman från Tayrona.
rium och vill nu att barnen skulle möjlighet att gå i skolan. Detta märkliga folk
var alla klädda i vita kläder och alla män tuggade
Intryck 5
kokablad. Platsen vi besökte ligger i Tayrona (kolla
Bert och Claes kommer allt längre med sina idéer
på nätet) och vi svenskar tyckte att vi såg en bit av
att i Amazonfloden placera ut generatorer som
paradiset. Skog, berg och en vidsträckt havsstrand
kommer att leverera energi till indianbyarna. Slår
gav ett imponerande intryck. Här bygger vi Bert
detta väl ut är Nobelpriset givet.
Karlssons skola eller kanske polissystrarnas skola.

Intryck 2

Intryck 6

Lars och Andreas från Rydlers Bygg kunde trots

Av mikrolånet köpte Daysy tre tvättmaskiner som
hon sedan hyrde ut per timme. Maken levererade
medels sina armar och motorcykel. Lönsamheten
ökade och nu har maskinerna utökats till 17 och
även sonen bär.

Intryck 3
Barnen i den gassande solen hade väntat länge
på oss märkliga svenskar. Omkring 1000 barn
och lärare bildade flaggparad. 12 salar invigdes
tack vare Konsert i Huddinge, Emelie Waxin och
Bengt Jansson. Allt var så otroligt väl planerat och

En del av svenskarna på årets höstresa.

Microlåntagaren Daysys tre uthyrbara tvättmaskiner blev 17 stycken.

Vid invigningen i La Guijira bildade lärare och elever flaggparad.

Intryck 10

en krokig pelarrad få klart en skolan och återvände
glada hemåt. Gladast var nog barnen som fick en
plats att studera på.

Jätteträdet i Puerto Triunfo skulle bli ännu mer imponerande om vi kunde bygga ett minihotell i toppen 30 meter
upp.

Intryck 7
Bella Vista fängelset överraskade oss med att 16 fångar
ville döpas. De lovade att aldrig mer beträda
Barn på sociala barncentret i
brottets bana och vill nu visa kamrater och
området 8 Marco.
svenskar att de menade allvar.

Intryck 8

Intryck 11
Mariano fortsätter outtröttligt med sitt arbete att skapa
fred i området. Vi fick vara med på hans bröllop.

Intryck 12
Jaiber som på den svåra tiden
var torped för onda krafter
fungerar nu mycket bra
som fotbollsledare.

Vi kunde besöka den berömde
kokainkungen Pablo Escobars ”fängelse”.

Intryck 9

Intryck 13

Barnhemmet La Aljaba invigdes med närvaro från USA
som lovade att kraftfullt gå in
och stödja verksamheten.

Barnhemmet som Enith
driver är nu färdigt och
fungerar mycket bra.
På bröllop med Mariano och hans fru.

La Guijiras invånare möter upp oss utanför skolorna.

Före detta ”torpeden” Jaiber nu en av
Ankarstiftelsens fotbollstränare.

BÖRJE RAPPORTERAR

Färdiga
skolor i
La Guajira

Konserter
Konsertlokalen på Ralingsås i Aneby var fylld
och stor förväntan låg i luften. Artisterna med
Lasse Holm i spetsen gjorde en toppeninsats.
Ny denna gång var Arja Saijonma som ”Tackade livet”. Eddi Oliva var en ny bekantskap som
både sjöng italienska schlager och berättade
minnen ur livet. Vi minns särskilt arbetsgivaren
som klagade på honom med orden ”du promenerar på mina nerver”. Resultatet blev dels
brunnar i Bangladesh för människor som nu
dricker arsenikvatten och dels bidrag till ”dessa
minsta” i Colombia.

Oväntat besök på vårt
kontor i Medellin
Måste tyvärr berätta er en dålig nyhet.
Det kom in två beväpnade män vid Fängelsemissionens kontor i Medellin. De tog in alla
till matsalen och bad dem lägga sig på golvet
och frågade efter pengar men stal endast åtta
bärbara datorer och elva mobiler.
Ingen kom till skada.

Margareta Bengtsson från The Real Group
deltog i konserten i Vårgårda.

Skvaller

En av våra resenärer hävdade bestämt att bästa
sättet att tidsomställa var att dricka mycket
och hålla sig vaken på flyget hem.
Väl hemma hälsar han på frun och stupar i
säng. Många timmar senare vaknar han upp
och behöver lätta på trycket. Vet inte var han
är men får till slut upp dörren. Vill inte gå ut
på grund av exotiska ormar, röda pirayor och
annat otyg. Frun ropar ”Vad gör du människa?”. Han svarar ”Bara pinkar”. ”I garderoben?”. Tvättmaskinen fick jobba flera dagar.
Lovat att inte avslöja mer.

Waxinskolan färdigställd och invigd.

Micke Beckskolan stod färdig i oktober.

VATTEN
Utan vatten dör vi inom någon dag. Med
orent vatten blir vi sjuka. Magsjukdomar
förorsakar tusentals barns död varje dag. De
mesta beror på dåligt vatten. Vill du förändra
världen?
HJÄLP OSS ATT RENA VATTEN.
Medlet är sand och metoden är nästan gratis.
På talongen nedan kan du sända in din gåva.

Jag vill hjälpa till med:
o Vatten
o Fotboll
o Mikrolån
o Annat: ______________________________

Magnus Trumpetskolan blev också klar.

