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Da det rene vand kom til søen 
(foto: Javier Pradini, Emmaüs International) 

 

Postkort fra Nokoué-søen, Benin 
 
- af Patrick Atohoun, leder af Emmaüs 

Pahou, Benin og afrikansk repræsentant i 

Emmaus Internationals forretningsudvalg 
- oversat af Birgit Vanghaug. 

 
I landsbyen Ahomey Gblon har der 
været rindende vand siden 6. juli 2010. 8.000 
indbyggere er allerede forsynet, og mere end 
70.000 personer, som er engageret i projektet, har 
mere end nogensinde har tillid til, at Emmaus kan 
ændre situationen og forsyne de otte 
andre landsbyer omkring søen Nokoué med 
rindende vand. 
  

ENDELIG! Glæden ved at se vores anstrengelser 
munde ud i et resultat ... 
  

D. 6. juli 2010 vil blive husket. I 3 år indtil den 
dato er der blevet arbejdet ihærdigt på at hjælpe 
befolkningen med at klare problemerne med det 
sundhedsfarlige vand i søen. Og endelig lykkedes 
det Emmaus at levere de infrastrukturer, som vil 
kunne ændre de lokale livsbetingelser. På denne 
dato fejrede vi åbningen af hanerne det første sted 
i projektet, Ahomey Gblon. En brøndgravning, 4 
km kanaler, et vandtårn på 50 kubikmeter og 12 
vandposter, der kan forsyne 8.000 landsbyboere 
med drikkevand (det kommer til at koste 0,03 
euro pr. 35 liter), gratis toiletter, håndvaske og 
endda baderum med brusebad til lav pris: alt er 
der, lige til at bruge! 
  

Det er med glæde jeg betror jer mine oplevelser: 
vi har arbejdet sammen for at overvinde de 
forhindringer, som uundgåeligt følger med et så 
ambitiøst projekt. Vi tog udfordringen op og 
beviste dermed, at folk som du og jeg, uddannede 
og ikke-uddannede, hånd i hånd kunne imødegå 
en menneskelig uretfærdighed.  
 

Om det drejer sig om Emmaus-grupper i hele 
verden, organisationskomiteen, håndværkere på 
byggepladsen, beboere, driftsledere, rådhusfolk 
eller andre eksperter, så er vi alle lykkedes med at 
virkeliggøre Emmaus' værdier.  
 

Vi kan nyde frugterne af vores arbejde, og som 
jeg sagde til befolkningen under indvielsen, så 
beror den fulde succes af projektet på borgernes 
fremtidige påpasselighed, på den enkeltes 
ansvarlighed: Forvaltningen skal varetages af 
beboerne og nu effektivt sættes i værk. Den første 
etape, at vandet er kommet til Ahomey, er nu 
fuldført. Lad os få det bedste ud af dette 
resultat og lad os samle os om at få det til at vare. 

 
 

PS fra redaktionen af Projekt & Kultur: Projektet 
har gennem nogle år været en satsning for store 

dele af Emmaus-Bevægelsen – med stor 
samarbejdsindsats fra mange 
medlemsorganisationer.  

Det beskedne bidrag fra Genvej til Udvikling var 
tre artikler i Projekt & Kultur nr. 94, som kan 

linkes til:  
www.gtu.dk/emmaus_vandprojekt.htm 
www.gtu.dk/ganvie.htm 
www.gtu.dk/ngo_stat_strategi.htm   


