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Af Morten Bonde Pedersen
red@stiften.dk

AARHUS: Vi giver vand ved
at sælge vand.
Nogenlunde sådan lyder
filosofien hos non-profit-virksomheden LoveSpring i Aarhus.
Firmaet blev etableret
i 2009 af Andreas Papadakis og hans kone, Katharina
Munch. LoveSpring bygger
på ideen om at give vand ved
at sælge vand. Derfor går hele overskuddet fra forretningen til Børnefonden, der bygger brønde og vandtanke med
haner i vestafrikanske lande.
Et af vandprojekterne, som
LoveSpring støtter i det lille
vestafrikanske land Togo, er
også støttet af Aarhus Vand.
Tilsammen har de to virksomheder ved fælles hjælp sikret
rent vand til 500 indbyggere i
en landsby i det centrale Togo.

Giverglæden er stor
LoveSpring sælger i dag kildevand
til Schur konferencecen04 / MANDAG 6. MAJ 2013
ter i Østjylland, fem hoteller

fra kæden Brøchner Hotels og
nogle restauranter i Aarhus.
Desuden har firmaet de seneste år solgt biologisk nedbrydelige drikkeflasker, som gæsterne på Roskilde Festival
kan købe og selv fylde med
vand fra hanerne.
De penge, LoveSpring har
doneret indtil nu, har gjort
det muligt for Børnefonden at
bygge seks brønde eller vandtanke med haner.
»Der er mange, der har
spurgt mig, hvorfor jeg gør
det her, når jeg nu ikke får

Aarhus .

noget ud af det selv – da hele
overskuddet jo går til Børnefonden. Men jeg synes, at jeg
får noget ud af det. Jeg kan
tænke på, at vi har skaffet rent
vand til flere tusind mennesker i udviklingslande. Glæden ved at give er en af de
største glæder, jeg nogensinde har haft,« siger Andreas
Papadakis.

Viden og teknologi vigtigt
Mens LoveSpring giver hele
sit overskud til Børnefonden,
har Aarhus Vand valgt at støt-

te forskellige humanitære organisationer, blandt andet
Dansk Flygtningehjælp.
Administrerende direktør
Lars Schrøder peger dog på,
at der skal mere end velgørenhed til for at løse klodens
vandproblemer. I dag lider
halvanden milliard mennesker i verden under mangel
på rent drikkevand.
»Klimaændringerne kan
gøre det endnu værre. FN
vurderer, at vandmangel vil
ramme tre milliarder mennesker i takt med, at temperatu-

rerne stiger, ørkenerne breder
sig, og gletsjerne og sneen på
bjergtoppene smelter. Derfor
er der i store dele af verden
hårdt brug for viden, erfaring
og teknologi for at dæmme
op for klimaændringerne og
manglen på rent drikkevand.
Det kan vi i Danmark hjælpe
med, for vi er blandt de førende i verden inden for vandteknologi,« siger Lars Schrøder.

Rent vand redder liv
Klimaændringerne har de
mærket meget til i det centra-

rådet Lom Nava i det centrale Togo har de seneste år fået
deres tilværelse forbedret i to
omgange. Først fik de i 2008
mulighed for at hente rent
vand fra en vandhane. På
den måde slap de for at drikke vand fra den lokale brønd
- vand, der ikke er rent og derfor har givet mange i landsbyen diarré, tyfus, infektioner
og parasitsygdomme.
Vandhanen, som blev etableret i 2008, ligger ti minutter
fra landsbyen, og her hentede
kvinder fra flere landsbyer
deres vand. Der kunne være
lang kø, og nogle gange måtte kvinderne vente en time eller mere. Derfor var det stort
fremskridt, da Aarhus Vand
og LoveSpring i 2010 tilbød at
betale for at få trukket vandledninger fra et nærliggende
vandtårn ind i midten af Lom
Nava og etablere en ny vandpost, hvor landsbyboerne kan
tappe vand mod en beskeden
betaling. Projektet med at
etablere en vandpost er gennemført af Børnefonden i tæt
samarbejde med de lokale.

gave at administrere økonomien omkring vandposten og
sikre vedligeholdelse af haner og rør. Når Børnefonden
etablerer pumper, er det normal praksis, at der nedsættes
vandkomiteer for at sikre, at
projektet kører videre, når
Børnefonden har etableret
anlægget og trækker sig ud.
Ud over at tage vare på økonomien sørger komité-medlemmerne også for at oplyse
de lokale om hygiejne og opbevaring af vand. Det sidste er
mindst ligeså vigtigt som det
første i en støvet landsby, hvor
vandet typisk bliver båret i 20
liters baljer uden låg hjem til
hytter, og tilberedning af mad
til familien mange gange foregår på gulvet eller ude i det fri.

Stadig sygdomme
Hvis beboerne for alvor skal
komme problemer med parasitter, tyfus, diarre og infektioner til livs, skal de lære at
opbevare og håndtere vandet
rigtigt, siger Honoré Agbodjinon, der er læge på det lokale
sygehus.

brug af kander og krus.

Oplysning værdsat
Hos Togos Ministerium for
vand og sanitet sætter man
pris på den indsats, Børnefonden gør for at oplyse befolkningen, efter at en pumpe
eller vandhane er etableret.
Det siger ministeriets repræsentant for den region i Togo,
hvor Lom Nava ligger.
»Børnefondens oplysningsarbejde sker altid meget målrettet og konsekvent. Derfor
gør Børnefonden et godt stykke arbejde,« siger den regionale regeringsembedsmand,
Gninpale Konlani.
Børnefonden har gennem
de seneste fem år fået bygget
40 brønde i Togo og forsynet
dem med pumper. Desuden er
110 eksisterende brøndboringer blevet renoveret. Samtidig
er der nedsat 238 vandkomiteer. Som hovedregel får 500
mennesker gavn af en pumpe. På den måde har Børnefonden alene i Togo de seneste
fem år sikretMANDAG
rent drikkevand
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til 75.000 mennesker.

Af Th
thny

AA
tikm
In M
nær
Dan
»
ma
men
tæn
lød
par
»
lere
end
Men

. Aarhus

Aktiv sportsferie
til Playitas
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Vi har fået et meget godt tilbud til Playitas Aparthotel, som
er en del af det dejlige hotel- og sportsområde Playitas
Resort på Fuerteventura . Her kan du b la. vælge mellem
mange forskellige træningsaktiviteter som spinning, KaraT-Robics, bodytoning, pilates, yoga, stretch & relax. Hver
dag begynder med morgengymnastik med udsigt over
Atlanterhavet. Herudover kan du spille tennis eller
forgolf
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Et af vandprojekterne, som
LoveSpring støtter i det lille
vestafrikanske land Togo, er
også støttet af Aarhus Vand.
Tilsammen har de to virksomheder ved fælles hjælp sikret
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På denne rejse bor du på det flotte, 4 -stjernet Playitas
Aparthotel, som er en del af det fantastiske sportsområde

Giverglæden er stor
LoveSpring sælger i dag kildevand til Schur konferencecenter i Østjylland, fem hoteller

for betydelige omkostninger, institutioner og kommercieler der flere penge tilbage til le virksomheder, men også
kerneydelserne,« siger kon- organisationer som Dansk
cernchef Anders Grønborg Flygtningehjælp, Red Barnet
fra LaserTryk.dk.
og Ungdommens Røde Kors,«
Virksomheden har netop siger Anders Grønborg.
startet konceptet GiveBack,
der årligt skal uddele for en Andre eksempler
million kroner gratis tryksa- Esben Rahbek Pedersen, leder
ger til velgørende formål.
af Center for Corporate Social
»Vi dækker alle omkostnin- Responsibility på Copenhager, også fragten. Eneste krav gen Business School, ser dener, at GiveBack-logoet skal ne type støtte andre steder.
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»Et godt eksempel er
Inspirationen fandt vi i vores pumpevirksomheden Grundsåkaldte Logoklub, hvor alle fos’ Lifedlink-koncept, der
kan få rabat ved at sætte et La- skal bidrage til mere rent
serTryk.dk-logo på deres tryk- drikkevand i ulande og samsager. Logoklubben tiltrak ik- tidig åbne nye markeder. Infra kæden
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bygge seks brønde eller vandtanke med haner.
»Der er mange, der har
spurgt mig, hvorfor jeg gør
det her, når jeg nu ikke får

overskuddet jo går til Børnefonden. Men jeg synes, at jeg
får noget ud af det. Jeg kan
tænke på, at vi har skaffet rent
vand til flere tusind mennesker i udviklingslande. Glæden ved at give er en af de
største glæder, jeg nogensinde har haft,« siger Andreas
Papadakis.

Viden og teknologi vigtigt
Mens LoveSpring giver hele
sit overskud til Børnefonden,
har Aarhus Vand valgt at støt-

ganisationer, blandt andet
Dansk Flygtningehjælp.
Administrerende direktør
Lars Schrøder peger dog på,
at der skal mere end velgørenhed til for at løse klodens
vandproblemer. I dag lider
halvanden milliard mennesker i verden under mangel
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Børnefonden har gennem de
seneste fem år fået bygget 40
brønde i Togo og forsynet dem
med pumper. Desuden er 110
eksisterende brøndboringer
blevet renoveret. Som
hovedregel får 500 mennesker
gavn af en pumpe. Det betyder,
sen har lanceret et projekt
at 75.000 til
mennesker i
Togo tredje
de seneste fem år er
afgrødeforbedring i den
sikret rent drikkevand. Foto:
verden. Det gavner både
Morten bønBonde Pedersen

Den gamle brønd findes stadig, selvom vandet ikke er egnet som drikkevand. De fleste
vælger kun at bruge det til tøjvask og rengøring.
»Mange har forstået, hvor
vigtigt, det er med rent vand,
og de køber derfor deres
drikkevand her fra hanen.
Selvom de fleste i landsbyen
er fattige, kan de godt få råd
til at betale 25 CFA franc (svarende til knap 30 øre) for 25 liter,« siger Monique Oyibo, der
er medlem af vandkomiteen i
Lom Nava.

»Vi kan se, at der er færre
diarrétilfælde her i området,
efter at vandhanen er blevet
etableret. Antallet af tyfustilfælde er også faldet til – faktisk til en fjerdedel. Men folk
får stadig andre sygdomme
som mave-tarm infektioner
og parasitter. Det skyldes, at
de ikke håndterer og opbevarer vandet korrekt. Derfor er
det oplysning, der nu skal til,«
forklarer Honoré Agbodjinon.
Det ved medlemmerne af
vandkomiteen godt. Derfor
står de midt i landsbyen, ved
siden af vandhanen med laminerede tegninger, der illustrerer emner som toilethygiejne, omgang med husdyr og
brug af kander og krus.

derne, miljøet og Chr. Hansen
selv,« siger Esben Rahbek Pedersen.
le Togo. Men her har de århuHan advarer mod,sianske
at grænvandprojekter netop Vedligehold og oplysning
været med til at redde liv.
Vandkomiteen består af folk
sen mellem CSR og ’business
De cirka 500 beboere i om- fra landsbyen, der har til opas usual’ udviskes. rådet Lom Nava i det centra- gave at administrere økonoTogo har de seneste år fået mien omkring vandposten og
»Nogle initiativer lebevæger
deres tilværelse forbedret i to sikre vedligeholdelse af ha- Oplysning værdsat
sig ud i en gråzone, hvor
den
omgange.
Først fik de i 2008 ner og rør. Når Børnefonden Hos Togos Ministerium for
mulighed
for at hente rent etablerer pumper, er det nor- vand og sanitet sætter man
etiske dimension udhules.
Det
vand fra en vandhane. På mal praksis, at der nedsættes pris på den indsats, Børnesker, når virksomheder
stiller
den måde
slap de for at drik- vandkomiteer for at sikre, at fonden gør for at oplyse beke vand fra den lokale brønd projektet kører videre, når folkningen, efter at en pumpe
krav om betydelige modydel- vand, der ikke er rent og der- Børnefonden har etableret eller vandhane er etableret.
ser, eller det donerede
for harmest
givet mange i landsby- anlægget og trækker sig ud.
Det siger ministeriets repræUd over at tage vare på øko- sentant for den region i Togo,
en diarré, tyfus, infektioner
har karakter af startomkostog parasitsygdomme.
nomien sørger komité-med- hvor Lom Nava ligger.
ninger ved søsætning
af et som blev etab- lemmerne også for at oplyse
Vandhanen,
»Børnefondens oplysningsleret i 2008, ligger ti minutter de lokale om hygiejne og opbe- arbejde sker altid meget målnyt produkt,« siger han.
rerne stiger, ørkenerne breder
sig, og gletsjerne og sneen på
bjergtoppene smelter. Derfor
er der i store dele af verden
hårdt brug for viden, erfaring
og teknologi for at dæmme
op for klimaændringerne og
manglen på rent drikkevand.
Det kan vi i Danmark hjælpe
med, for vi er blandt de førende i verden inden for vandteknologi,« siger Lars Schrøder.
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Klimaændringerne har de
mærket meget til i det centra-
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På trods af et knap så prangende fremmøde, regner
arrangør Dan Lei med også næste år at arrangere
erotikmesse i Aarhus. Foto: Axel Schütt

Moderat succes
for erotikmesse

ger, jeg har fået fra gæsterne,
er jeg ret sikker på, at jeg vil
arrangere endnu en messe i
AARHUS: Weekendens ero- Aarhus til næste år.«
»Konceptet er i hvert fald
tikmesse i Ridehuset, Erotic
In Motion, klarede sig ikke det rigtige«, sagde han med
nær så godt, som arrangør henvisning til, at messen foDan Lei havde håbet på.
kuserede på inspiration og
»Jeg har ikke tal på, hvor fordybelse snarere end »bilmange vi har haft inde, ligt kineserlegetøj«.
men jeg kunne da godt have
Dan Lei, som stammer fra
tænkt mig, at det var flere«, Skive, oplyste, at især et bonlød hans melding søndag, et dageshow og en workshop
par timer før lukketid.
med alternative scoretricks
»Folk har måske også hel- var et hit blandt messens gæfra landsbyen, og her hentede varing af vand. Det sidste er rettet og konsekvent. Derfor
lere ville nyde det gode vejr ster. Af dem var der mange
kvinder fra flere landsbyer mindst ligeså vigtigt som det gør Børnefonden et godt stykpar i alderen 30-50 år.
deres vand. Der kunne
væreGrønborg
første i en støvet
landsby, hvor
ke arbejde,«
siger
den regioend bag
at gåLaserTryk.
rundt herinde.
Anders
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Kabell
er folkene
Pr-foto
lang kø, og nogle gange måt- vandet typisk bliver båret i 20 nale regeringsembedsmand,
Men ud fra de tilbagemeldinte kvinderne vente en time el- liters baljer uden låg hjem til Gninpale Konlani.
ler mere. Derfor var det stort hytter, og tilberedning af mad
Børnefonden har gennem
fremskridt, da Aarhus Vand til familien mange gange fore- de seneste fem år fået bygget
og LoveSpring i 2010 tilbød at går på gulvet eller ude i det fri. 40 brønde i Togo og forsynet
betale for at få trukket vanddem med pumper. Desuden er
110 eksisterende brøndborinledninger fra et nærliggende Stadig sygdomme
vandtårn ind i midten af Lom Hvis beboerne for alvor skal ger blevet renoveret. Samtidig
Nava og etablere en ny vand- komme problemer med para- er der nedsat 238 vandkomipost, hvor landsbyboerne kan sitter, tyfus, diarre og infek- teer. Som hovedregel får 500
tappe vand mod en beskeden tioner til livs, skal de lære at mennesker gavn af en pumbetaling. Projektet med at opbevare og håndtere vandet pe. På den måde har Børneetablere en vandpost er gen- rigtigt, siger Honoré Agbodji- fonden alene i Togo de seneste
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