
INFORMATION OM VOLONTÄRSRESA – VATTENPROJEKT 2020

Våren 2020 anordnar Ankarstiftelsen en ny volontärsresa på tema vattenrening. Huvuduppgiften blir 
att installera vattenreningsfilter och rördragning i hushåll i ett eller två samhällen i Amazonas. Inga 
förkunskaper behövs. Det blir demonstration på plats och sedan arbetar vi i små grupper om 3-4 
personer med en lokal instruktör.

TIDPUNKT: Utresa från Sverige till Bogota lördagen den 28 Mars. Var och en beställer flygbiljetter 
själva. Vanliga rutter: Amsterdam Bogota, Paris Bogota  ( tar ca 10 timmar över Altanten) eller Madrid
Bogota. Hemresa flexibel.

Hemresan är flexibel men vi tänker att vi är i Amazonas ca 12. På helgen anordnas en utflykt till en ” 
Reserva” ute i djungeln där man får koppla av, djungelvandra, titta på djur, paddla. Kostnad: Ca 500 
kr.

Total restid: Två dagar från Sverige till Leticia.  Övernattning i Bogota och tidigt inrikesflyg från Bogota
till Leticia. Hemresan tar ca 1-2 dagar med eventuell övernattning i Bogota.

Arbetet leds och utgår från vår lokala samarbetspartner Entropikas. Vi samlas i hamnen för 
båttransport till det samhälle i ursprungsreservaten som har ansökt om att få vattenrening. ( i 
skrivande stund är det inte klart vilka samhällen det blir).

Vi arbetar i grupper och förflyttar oss från hus till hus. Varje installation tar ca 1-1.5 timme. Först 
hälsar vi på familjen och de visar var de vill ha sina kranar. Vi drar in ledningar från vattenkällan till 
köket och till tvättplatsen. Om familjen har toalett utan vatten så drar vi även ledningar dit. ( flera 
samhällen fick förra året toaletter av myndigheterna, men vattnet blev aldrig inkopplat)

Lunch äts på plats. Maten är lokal och lagas av några duktiga inhemska personer. Brukar vara fisk, 
majs, youka, ris samt majsbröd.

Kvällsmat äter vi i Leticia. Vi brukar gå och äta gemensamt. Kvällssamling: Ett  gånger  ordnar vi 
kvällssamling vid hotellet. Vi gör utflykter, om intresse finns, till skolor, barnhem och till de få 
turistattraktioner som finns.

Under perioden ordnas också en 2 dagarsrundtur med båt till alla de samhällen där 
Ankarstiftelsen/Entropika har installerat olika vattenreningsanläggningar. Allt från membarnfilter för 
hushåll till större sandfilter som försörjer en hel skola eller samhälle. Vi övernattar i nationalparken 
Amacayacu.

Resan: Flyg från Stockholm till Bogota, Colombia ( ca 10 timmar). Eventuell övernattning innan vidare 
transport med flyg till Leticia. ( ca 2 timmar). Flyg 7000-9000 kr Internationellt, Inrikes 1500 kr.

Inkvartering: Amazonas Bed&Breakfast ca 300 kr per dygn i enkelrum. 

Vaccinering: Görs  senast två månader före avresa. Tag med gult kort. Vissa byar har haft malaria. Då 
brukar vi undvika att besöka dem. 

Bra att ha med: långärmade tröjor, tunna långbyxor, 



Köps på plats: Stövlar, regnponcho. 

Ta med på båtresor: Pass, vatten, något att äta, ficklampa, myggmedel, keps, solglasögon, 
öronproppar.

Ledare: Ingrid Brauer Ankarstiftelsen, Lennart Holm Ankarstiftelsen samt Thomas Lafon Entropika 
som tillsammans med sitt team leder arbetet.

Preliminärt program

Lördag 28 Mars Utresa. Övernattning i Bogota

Söndag 29 Mars Inrikes till Leticia. Ta in på hotell. 

Måndag – Fredag volontärsarbete 

Lördag -Söndag Utflykt till en Reserva.

Måndag- Fredag Volontärsarbete. För de som vill så kan man följa med på två dagars inspektionstur.

Hemresa Fredag 10 April. Hemma Lördag 11 April.

Bilden visar ett hem på Perusidan där ett membarnfilter har installerats i köket under Sept 2019. 



Typiskt hus i Amazonas.                                  Typisk båt i Amazonas.


