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Sist gang dere hørte fra oss var etter Paul sin tur til ARO-senteret i februar. Mye har skjedd på et
halvt år. Her er en kort oppsummering.
Vannforsyning ARO-senteret.
Borehullet på ARO fortsetter å gi godt med vann. Dette sammen med et meget godt utbygd
oppsamlingsanlegg fra alle tilgjengelige tak gjør at ARO er selvforsynt med vann, og har til tider
overskudd. Lokalbefolkningen rundt ARO kommer og henter vann når det er mulig. For å lette
tilgjengelighet og administrering av utdelingen av overskuddsvann, vil Minnefondet bidra med
bygging av en «vannkiosk». De som er i stand til å betale kan også kjøpe vann til en billig penge, noe
som vil kunne gi en liten inntekt til ARO-senteret fremover.
Jordbruksprosjektet
Dette fungerer fortsatt etter hensikten, og barna, sammen med de voksne lederne på ARO, dyrker i
hovedsak sin egen mat. Mye av utstyret er modent for utskifting, og noe nytt trengs. Vi har overført
midler til oppgradering.
I 2018 besluttet vi å sponse en av ungdommene til en 2-årig videreutdanning innen jordbruk. Første
semester er nå unnagjort.
Vann til skoler prosjektet, VTS.
I februar innviet Paul 3 nye anlegg. Nå har vi bevilget penger til 4 nye vannoppsamlingsanlegg. To
skoler får takrenner, røranlegg og en 10000 l vanntank. Én skole, som er en av de største i distriktet,
får to anlegg.
Før vi oversender midler skal det foreligge følgende dokumenter:
1. Detaljert budsjett
2. Fremdriftsplan
3. Avtale som i hovedsak beskriver arbeidsoppgavene og forpliktelsene til Aro-folkene
4. Avtale mellom ARO og rektor som beskriver nødvendig sikkerhetsopplegg i anleggsperioden, krav
til vedlikehold, sikre at vannet skal komme elevene til gode, og hva som forventes at skolen stiller
opp med av dugnadsinnsats under byggingen. Sørge for avsetning i fond for fremtidig vedlikehold
5. Avtale mellom ARO, Skolens styre og foreldrerepresentant. Lokalsamfunnet rundt skolen skal
informeres om prosjektet. Sørge for sikkerhet og vedlikehold. Få opplæring i vedlikehold og tilsetting
av nødvendige stoffer slik at vannet blir sikret som drikkevann.
Når vi mottar alle disse dokumentene i underskrevet stand, overfører vi avtalte midler. De 4 neste
anleggene forventes å være ferdig i løpet av september.
VTS prosjektene krever ganske mye merarbeid for de som også jobber med Child Protection. Vi har
derfor besluttet å sponse en ny stilling til dette arbeidet.
Tusen takk til alle dere som bidrar til Linda Minnefond. Sammen gjør vi virkelig en forskjell.
Paul & Bjørg

