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Slatina soroptimistklubb, Romania, og  

Arendal-Grimstad soroptimistklubb, Norge, 

arbeider for at 4 landsbyer skal få rent vann. 
 

Vannflasker trengs for at de yngste og svakeste skal overleve. 

Varige løsninger trengs for at alle i landsbyene skal bedre helsen. 

Vi kan hjelpe! 

 

NB! - Det er ikke meldt om spedbarnsdød siden ordningen med 

utdeling av flaskevann ble innført. 

Rent vann –  

frisk fremtid!  
Clean water - new future!  

Romania 
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Formål:  

Rent vann til alle!  
Med kortsiktig fokus på de mest sårbare, de 

minste barna og mødrene deres. 

Mål:  

 Langsiktig: Rent vann til 4 landsbyer. 

 Kortsiktig: Distribusjon av flaskevann. 

 Opplysning til befolkningen om betydningen av rent vann. 

 

Start 

Presidenten i Slatina soroptimistklubb Victoria Ciucu møtte Christian 

Steel på en konferanse. Kontakten mellom henne og Christians mor, 

Mette Steel fra Arendal-Grimstad soroptimistklubb, ble opprettet. 

Hvorfor 

I samme fylke som Slatina, ligger det 4 landsbyer som er 

selvstendige kommuner, Schitu, Izvarte, Maruntei og Crampoia. 

Innbyggerne i disse landsbyene sliter med betydelige helseplager 

grunnet forurenset drikkevann. Dette fører til høy 

spedbarnsdødelighet, dårlig immunforsvar som hemmer barns 

utvikling, ulike alvorlige sykdommer og økt kreftfare m.m. 

Slatina soroptimistklubb ønsket å gjøre noe med dette, og trengte 

samarbeidspartnere. 

Vannprøvestart 2004 

Det er tatt totalt 114 vannprøver av 89 offentlige brønner.  

Resultat: Høye verdier av ammoniakk, nitritt, nitrater, coliforme 

bakterier og streptokokker. 
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 Slatina og de fire landsbyene ligger i Olt 

fylke. 

Slatina soroptimistklubb og president 

Victoria Ciucu er vår samarbeidspartner. 

Ordet Slatina har slavisk opphav og kommer fra 

Slam-tina, som betyr «salt land» eller «salt vann». 

(Wikipedia) 

Landsbyene:  Schitu, 3178 innbyggere (2002) 

   Izvoarele, 3836 innbyggere (2002) 

 Maruntei, 4504 innbyggere (2002) 

Crampoia, 3830 innbyggere (2002) 

  

2. Izvoarele 

 

4. Crampoia 

1. Schitu 

3. Maruntei 

Slatina  soroptimist klubb 

Olt fylke 

http://nn.wikipedia.org/wiki/Slaviske_spr%C3%A5k
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Coa_Slatina_RO.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Actual_Olt_county_CoA.png
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Hva har blitt gjort? 

 Kontakt med lokalt helsevesen, lege, helsesøstre og 

sosialarbeidere og politisk ledelse i landsbyene og i fylket Olt. 

 

 NB! Romania har forpliktet seg gjennom sitt medlemskap i EU at 

alle landlige distrikter skal ha vann og kloakkforhold i orden innen 

2017.  

Hva skjer videre? 

 Fortsette med de lokale strakstiltak. 

 Fortsette samarbeidet med SI-klubben i 

Slatina, og gjennom dem, samarbeide med 

lokale og sentrale myndigheter. 

 Skaffe midler til de ulike løsninger for de 4 

landsbyene. 

 Søknad EU/EØS v SI klubben i Slatina og 

Christian Steel. 

 Vi har en lokal fagperson i Romania som kan veilede oss om hvilke 

krav som stilles til et forprosjekt. 

 

Past President Hanne Jensbo, Soroptimist 

International, kjenner Romania, og hun kjenner 

Victoria. Hun sier vi ikke må gi opp.  Fordi det er 

vanskelig å få til en gjennomføring av prosjekt i 

Romania. 

 

http://arendal-grimstad.soroptimistnorway.no/ 

Knt.nr. 2801 28 33360 

http://arendal-grimstad.soroptimistnorway.no/

