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Det livsvigtige 
vand

Mennesker har brug for vand
Vand er det sundeste, du kan drikke - og 
det vigtigste. Mennesket kan leve længe 
uden mad, men kun ganske få dage uden 
vand. 

Både børn og voksne skal huske at drikke 
nok vand. Får du for lidt vand, kan du blive 
svimmel, få hovedpine og have svært ved 
at koncentrere dig.

Vand på jorden
71 % af jordens overflade er dækket af 
vand, men langt det meste af det er salt-
vand, som vi ikke kan drikke, hvis vi ikke 
først behandler det. Faktisk er kun om-
kring 3 % af alt jordens vand ferskvand, 
som vi kan drikke.  

Mængden af vand på jorden er stabil, for 
heldigvis kan vanddamp ikke forsvinde ud 
gennem vores atmosfære.  

Vand og din krop
Din krop består af 2/3 vand, din hjerne af 
85 % vand og dit blod af hele 95 % vand. 

Blodet og dermed vand hjælper med til at:
• transportere vigtige næringsstoffer rundt 

i kroppen
• fjerne affald fra cellerne
• styre kroppens temperatur.

Fakta 
• Vand findes naturligt på jorden i alle sine tre for-

mer: flydende, fast (is) og gasform (vanddamp). 

• 20 % af jordens ikke-frosne ferskvand findes i 
Bajkalsøen i Rusland. 

• Flaskevand koster op til 300 gange så meget som 
vand fra hanen.
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Se forskel 
på vand

Mikroskopiens bingoark
De danske farvande indeholder mere liv, 
end man lige skulle tro, men det er svært 
at se med det blotte øje. 
Med et mikroskop kan man se denne vid-
underlige verden, som gemmer på farvede 
alger, hurtige tøffeldyr, og tykke vandlop-
per. Hvor mange forskellige typer kan du 
finde?

Encellede dyr
Hvordan kan jeg kende dem?
Gennemsigtig og bevægelige poser, der 
kan skifte form. Flere har fimrehår og 
svingtråde.

Alger
Hvordan kan jeg kende dem?
Små farvede kasser, der ofte hænger 
sammen. Normalt grønne eller gulbrune, 
nogle med glas-skal. Når der er nok af 
dem, kan de farve vandet helt grønt.

Hvordan lever de?
Nogle svømmer frit i vandet, hvor de jag-
ter den bedste plads i solen, mens andre 
gror på faste overflader.

Hvordan lever de?
Mange suser rundt for at spise andre 
encellede dyr og alger. Nogle har en hale, 
der sidder fast på plantedele, hvor de 
suger maden til sig.
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Se forskel på vand

Leddyr
Hvordan kan jeg kende dem?
Ser ud som insekter, krebsdyr og edder-
kopper. Nogle kan ses med det blotte øje.

Hvordan lever de?
De jager eller filtrerer mad fra vandet, 
mens de gemmer sig for små fisk 
og andre leddyr. Indimellem vil man se 
nogen beskytte sine æg.

Orme
Hvordan kan jeg kende dem?
De fleste er aflange, runde og bløde lige-
som regnorme. De kan have vedhæng.

Hvordan lever de?
Hvis de ikke lever af snavs og jord, så 
snylter de på andre dyr og planter.
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Hvor kommer 
vandet fra?

Vidste du… 
… at det meste af det vand, vi henter i jorden og 
bruger til drikkevand, er 50 år gammelt? Nogle 
steder henter vi vand meget langt nede i jorden. Her 
kan vandet være helt op til 2.000 år gammelt. Ja, 
faktisk kan det stamme helt tilbage fra sidste istid for 
mere end 10.000 år siden. 

Vandboringer i Danmark
I Danmark er der tusindvis af 
vandboringer. Vandboringer er der, hvor vi 
henter vores vand op fra jorden. Ligesom 
brønde i gamle dage. Vandet har været på 
en lang rejse for at ende langt nede i 
jorden. På rejsen gennem de mange 
jordlag er det blevet rent og krystalklart.  

Vand er ikke bare vand
Vand kan smage meget forskelligt, alt efter 
hvilken vandboring det kommer fra. 
Har vandet eksempelvis været i jord med 
meget kalk, kan du helt sikkert smage det. 
Og se det i glasset, når du tapper vand fra 
vandhanen. Så har vandet nemlig et 
hvidligt skær. 
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Ingen gift i haven

Fakta
Grundvandets værste fjende er forurening fra 
stoffer, som vi enten smider, spilder eller sprøjter på 
jorden. I Danmark må vi hvert år lukke mange vand-
boringer (de steder, vi henter vandet op fra jorden), 
fordi sprøjtemidler har forurenet vandet. Derfor skal 
vi alle sammen være endnu bedre til at passe på 
vores vand.  

Ud med sprøjtegifte i haven 
Måske kender du nogle, der bruger gift i 
haven for at slippe af med ukrudtet? 
Gift er ikke godt for vandet i jorden – 
vores grundvand. Det kan nemlig sive ned 
i jorden, så vi ikke kan bruge vandet til 
drikkevand. 

Men hvad gør vi så?
Det er faktisk slet ikke så svært. 
Vi skal fjerne ukrudtet med håndkraft og 
haveredskaber. Så passer vi nemlig på 
miljøet, og det er meget sundere for dig 
og din familie.

Hvor skal sprøjtegiften hen?  
Tag sprøjtegiften med på genbrugsstatio-
nen. Så sørger de for at fjerne den på en 
god måde for miljøet.  
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Vandværket

Vandet før vandværket
Før vandet kommer til vandværket, er det 
en smule grumset. Det lugter faktisk lidt af 
råddent æg og smager af jern. Ikke noget 
vi har lyst til, der kommer ud af vandhanen 
derhjemme, vel? 
Derfor sørger vandværket for at rense 
vandet grundigt, før det kommer hjem til 
dig og din familie. 

Det sker på vandværket
Først iltes vandet for at fjerne forskellige 
gasarter. Bagefter bliver det filtreret i et 
sandfilter for at fjerne f.eks. jern. Og så 
undersøger vi vandet grundigt for at være 
sikre på, at det er rent nok til at drikke. 
Når det er rent, sender vandværket det 
gennem ledninger og hjem til dig og din 
familie, så I kan tappe det fra vandhanen. 
Nu er vandet fra jorden blevet til 
drikkevand.   

Så mange vandværker er 
der i Randers
I Randers Kommune er der cirka 80 
vandværker, der alle sammen sørger for at 
rense det vand, vi pumper op fra jorden. 

Vidste du… 
… at vi hver især i gennemsnit bruger 106 liter 
vand hvert eneste døgn? 
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Pas godt på 
alt vores vand

Vand er værdifuldt
I Danmark er vi så heldige, at vi har rent 
vand i vandhanenen. Hver dansker bruger 
ca. 106 liter vand i døgnet, og det bliver til 
meget vand, når vi er 5,8 millioner danske-
re.
 
Vand er ikke gratis, og din familie kan spa-
re mange penge, hvis I sparer på vandet. 
Samtidig er I med til at sikre, at vi ikke 
bruger vores grundvand hurtigere, end der 
kan nå at dannes nyt.

Affald skal i skraldespanden
Affald som for eksempel engangsvaskeklude 
og vatpinde kan også sætte sig fast i de 
pumper, der pumper spildevandet ud til 
renseanlægget og samle sig i store prop-
per, der tilstopper kloakken.  

Derfor er det vigtigt, at det kun er vand, tis, 
lort og toiletpapir, som kommer i afløbet. 
Alt andet hører til i skraldespanden.  

Spildevand
Det vand, du har brugt, kaldes spildevand. 
Spildevandet skal renses på renseanlæg-
get, før det kan vende tilbage til naturen.  

På renseanlægget kan vandet blive næ-
sten rent igen, men hvis spildevandet in-
deholder alt for mange dumme ting, bliver 
det både dyrere og sværere at rense.  
Derfor må du aldrig smide affald i toilettet.

Vær god ved 
renseanlægget 
• Hæld aldrig kemikalier, olie, maling og medicin i 

afløbet. 

• Spar på sæben, og køb helst miljømærkede      
produkter.

• Vatpinde, hår, vat og andet affald må ikke        
komme i toilettet.

Spar på vandet 
• Tag kortere bad - fem minutter er nok. 

• Luk for vandet, mens du sæber dig ind.

• Fyld opvaskemaskinen helt op, før du tænder den.

• Afkøl vand i køleskab - ikke ved at lade vandet 
løbe. 

• Luk for vandet, når du børster tænder.
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Renseanlægget

Brugt vand kaldes spildevand
Hver gang du vasker op, skyller ud i toilet-
tet eller tager et bad, laver du spildevand. 
Spildevand indeholder en masse stoffer, 
som ikke er gode at få ud i naturen. 
Derfor skal spildevandet renses. 
 
Det sker på et renseanlæg, men først skal 
spildevandet transporteres til renseanlæg-
get. Det sker dybt nede i de kloakker, der 
løber under hele Randers Kommune.

Kemisk rensning
Selvom bakterierne fjerner en del fosfor i 
den biologiske rensning, er der stadig for 
meget fosfor tilbage til, at vi kan lede van-
det tilbage i naturen. 
 
Derfor fjerner vi mere fosfor ved at tilsætte 
kemikalier til spildevandet i den kemiske 
rensning. 

Biologisk rensning
I den biologiske rensning bruger man milli-
arder af bakterier til at rense spildevandet. 

Bakterierne spiser det organiske stof (for 
eksempel afføring og madrester), og mens 
de vokser, danner de C02, som fordamper 
op i luften. 
 
Andre bakterier fjerner fosfor, ammonium 
og ammoniak fra for eksempel dit tis.

Fakta 

• Der løber omkring 1.780 km kloakrør i jorden 
under Randers Kommune. 

• De gamle romere var de første, der byggede 
kloakker.

• Hele Danmark  fik kloakker i løbet af 1900-tallet.

• Kloakkerne har haft enorm betydning for folke-
sundheden.

Mekanisk rensning
På renseanlægget bliver spildevandet 
renset på tre forskellige måder: mekanisk, 
biologisk og kemisk. Mekanisk rensning 
består i, at spildevandet løber igennem en 
rist, som fjerner vatpinde, vådservietter 
eller andet affald, som er endt i toilettet.  
 
Bagefter kommer spildevandet igennem 
et sandfang, der sorterer jord og sand fra, 
før det ender i forklaringstankene, hvor for 
eksempel fedt fjernes.
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Regnvand som 
en ressource

Klimaforandinger
Jordens klima er ved at forandre sig. Det 
er der ikke noget nyt i, for du har sikkert 
hørt om de forhistoriske istider. 
Det nye er, at de klimaforandringer, vi ser 
nu, er resultatet af vores måde at leve og 
bruge klodens ressourcer på.

I Danmark betyder klimaforandringerne for 
eksempel, at vi får varmere vejr og mere 
kraftig regn.

Lokal afledning af regnvand 
(LAR)
LAR betyder, at I selv tager jer af jeres 
regnvand i stedet for at lade det løbe i 
kloakken. 

Regnvandet kan bruges i huset til toilet-
skyl og tøjvask eller til at vande haven 
med. I kan også lade regnvandet sive ned 
i jorden, så er I også med til at sikre, at der 
dannes nyt grundvand.

Klar til mere vand
Når det regner meget, kan kloakkerne 
blive fyldt, og så kan både spildevand 
og regnvand oversvømme for eksempel 
kældre, veje eller haver. 

Derfor skal vi allerede nu tænke på, hvor-
dan vi forbereder os på mere regn i frem-
tiden. Bor du i hus, kan du og din familie 
selv hjælpe med til, at vores kloakker ikke 
løber over ved at arbejde med lokal 
afledning af regnvand (LAR).

Fakta 
• Den gennemsnitlige årlige nedbør i Danmark er 

steget med ca. 100 mm, siden man begyndte at 
måle i 1874.

• Siden 1870’erne er temperaturen i Danmark 
steget med omkring 1,5 ˚C.

Kilde: DMI

LAR er også:
• fliser og asfalt, som vandet kan sive igennem

• grønne tage

• faskiner

• regnvandsbassiner.
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Drikkevand i 
udlandet

Rent drikkevand
I Danmark er vi så heldige at have rent 
drikkevand i vandhanen. 
Så heldige er der mange andre rundt i 
verden, der ikke er. Her bruger man 
måske vand fra floder, hvor man renser 
vandet med usunde kemikalier.  

Mange prøver at hjælpe
Mange organisationer som Røde Kors 
og FN hjælper til i områder, hvor der er 
tørke og mangel på vand. I Danmark er vi 
dygtige til at arbejde med vand, og derfor 
hjælper mange virksomheder også til.  

Mangel på vand 
Mangel på vand er et problem for næsten 
halvdelen af alle mennesker i verden. 
Det er blandt andet på grund af varmere 
vejr, men også uenighed i områderne om, 
hvor meget vand der skal og må bruges. 

Fakta
Vandmangel påvirker mere end 40 % af verdens befolkning. Derfor har FN opstillet et verdensmål om, at 
alle mennesker på jorden skal have lige adgang til sikkert drikkevand til en overkommelig pris i 2030.
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Vandets 
voldsomme kræfter

Tre former
Vand findes i tre former – fast, flydende og 
som gas. Vi kender dem som is, vand og 
damp. 
71 % af jordens overflade er dækket af 
vand. Af det vand er 98 % flydende, knap 
2 % er fast og en lille bitte del findes som 
gas i luften. 

Vorup Enge er en tunneldal, der blev dan-
net, da gletsjeren begyndte at smelte og 
trække sig tilbage under Weichsel-istiden. 
Smeltevandet løb under isen og ud mod 
havet. Smeltevandet skar sig ned i jorden 
og skabte dalen. 

Vand har haft stor betydning for, hvordan 
Danmarks landskab ser ud i dag. Vores 
landskab er nemlig skabt under den sidste 
istid, Weichsel. Den strakte sig fra cirka 
115.000 år siden og til 11.500 år siden. 

Under Weichsel nåede de store gletsjere 
fra Norge og Sverige til Danmark seks 
gange. Den sidste gletsjer, som lå over 
Danmark, var den, der i store træk forme-
de det danske landskab, som vi kender 
det i dag. 

Fakta
• Øresund, Lillebælt og Storebælt blev dannet    

for cirka 50.000 år siden af smeltevand fra en 
gletsjer (se figur 1).

• Hovedstilstandslinjen viser tydeligt, hvor den 
sidste gletsjer nåede til (se figur 1).

• Gletsjeren under Weichsel nåede at blive 2-3 km 
høj.
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Livet i vand

Danmarks søer og vandhuller
I Danmark har vi ca. 195.000 søer, dam-
me og vandhuller. På bunden og bredden 
af disse lever der en masse smådyr. 

Det er insekter, som lever i ferskvand en 
del af deres liv, for eksempel arter af guld-
smede, vårfluer, døgnfluer og slørvinger. 
Der lever også snegle, tanglopper, muslin-
ger og forskellige fisk.

Vårfluer
Vårfluerne lever også deres larvestadie i van-
det. Her bygger de et hus af de ting, der 
findes på bunden. Det kan være små sten, 
græs, bladstykker, sneglehuse, pinde eller 
sand. 
Materialerne spindes sammen som et rør 
med noget, der minder om edderkopper-
nes spind. Når larverne er færdige med 
huset, kravler de ned i røret og sætter sig 
godt fast med to kroge, som de har på 
bagkroppen.   

Døgnfluer
En døgnflue er et insekt, der lever 1-2 år i 
søer og åer som larve – også kaldet nymfe. 
Herefter lever den kun få timer eller døgn 
som fuldt udvokset døgnflue. 
Nymfen skifter hud mange gange, fordi 
den vokser. Det sidste hudskifte foregår i 
vandoverfladen, hvor den får vinger. 
Herefter flyver den ind til bredden, hvor 
den sidste forvandling sker. Nymfen lever 
af alger og halvrådne plantedele. Den 
voksne døgnflue spiser ikke. 

Vidste du, at...
...en fransk kunstner fik vårfluelarver til 
at bygge huse af guld, perler og ædel-
sten?
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Livet i vand

 Døgnfluelarve  Vårfluelarve

 Vandnymfelarve  Dansemyggelarve

 Bugsvømmer  Mosesnegl
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Brønde som 
vandressource

Middelalderens drikkevand
I middelalderen kom drikkevandet fra brønde, hvilket betød, at vandet kunne være 
forurenet og fyldt med bakterier. Det var nemlig ikke blevet renset, og derfor blev mange 
mennesker syge af at drikke vandet.
Dengang fik børn lov til at drikke øl, fordi færre blev syge af at drikke det. 
Det var naturligvis, fordi vandet blev kogt op under brygningen af øl, og bakterierne derfor 
døde. Pludselig var vandet ikke længere farligt at drikke. Men det tænkte folk ikke over 
dengang, for de kendte ikke til videnskab omkring forurening og bakterier.

Fund af brønde i Randers
Arkæologer i Randers har lavet udgravninger i gamle brønde for at finde ud af mere 
om dem. De har fundet forskellige ting i brøndene, som fortæller noget om, hvor gamle 
brøndene er, og hvem dem. For eksempel har de fundet gamle gryder, skåle, 
madrester og mønter.

Brønde i Randers
Der var både bybrønde og private brønde 
i Randers. Bybrønde var offentlige brønde, 
som lå på en offentlig gade eller torv. 
Senere hen er nyere brønde også blevet 
kaldt gadepumper, og her er 
Sct. Laurentii et eksempel.

Fakta - hvorfor siger man skål?
Undrer du dig over, hvorfor man siger skål, når man drikker af glas?  Det er, fordi man engang brugte skåle til at 
drikke af i stedet for glas.  Derfor giver det god mening, at vi siger skål i dag, selv om vi drikker af glas.

Vandets Dag 2020 
Vandbog 



19

Affald i vand  

Naturen som skraldespand 
Når vi smider affald i vandet og bruger 
naturen til skraldespand, er det ikke bare 
skadeligt for vandets kvalitet, miljøet og de 
dyr, der lever i og langs vandet. 
På sigt kan det også blive skadeligt for os 
mennesker.

Mikroplast
Når plastik smides i naturen, tager det ca. 
500 år, før plastikken er helt nedbrudt. 
Små stykker af plastik, kaldet mikroplast, 
opstår, når plastik langsomt nedbrydes 
af vandet og solens stråler. Mikroplast er 
oftest mindre end 5 mm. og kan ikke ses 
med det blotte øje. 
De bittesmå plastikstykker kan optages 
i fiskenes kroppe. Så når vi mennesker 
spiser en fisk, risikerer vi at få de bittesmå 
plastikstykker med i købet. 

Livsfarligt for dyrene
Henkastet affald er oftest aluminiums-
dåser og forskellig plastik som for eksem-
pel poser, flasker og dunke. 
Plastikaffald, der smides i vandet eller 
blæser derud, er livsfarligt for dyrene. 
De kan hænge fast i det eller vikles ind i 
gamle fiskenet eller plastikposer. Dyrene 
kan også sluge små plastiklåg, lightere og 
sugerør, fordi de tror, at det er mad. 

Vandets Dag 2020 
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Vand i affald 
 

Og hvis det er sodavandsdåsen, som er 
lavet af metallet aluminium, så kræver det 
kun 0,45 liter vand at lave en ny dåse ud 
af genbrugt aluminium. Hvis det er helt nyt 
aluminium, kræver det til gengæld ca. 35 
gange så meget vand – nemlig næsten 16 
liter vand.

Det gode ved at genbruge affald til at 
lave nye ting er også, at vi for 
eksempel bruger meget mindre vand, 
end hvis vi skulle lave tingene ud af helt 
nye råmaterialer.
For at lave en plastikflaske ud af råolie 
skal vi for eksempelvis bruge 5,2 liter 
vand. Men hvis vi laver en ny flaske ud af 
genbrugsplastik, skal vi kun bruge 0,3 liter 
vand.

Det skjulte vand i dit affald
Hver gang vi laver nye ting, bruger vi en 
masse vand. Vidste du for eksempel, at 
det i gennemsnit kræver ca. 1.400 liter 
vand at lave en t-shirt?
Det svarer til mere end 10 fyldte badekar…

De fleste af vores ting bliver på et tidspunkt 
til affald. Det er meget vigtigt, at vi 
genbruger vores affald, for ellers mister vi 
en masse ressourcer. Det kan for eksem-
pel være vand, råmaterialer, energi og 
kemikalier, som vi bruger, når vi skal lave 
nye ting. 

=

= eller

= eller

=

5,2 L 0,3 L

10 badekar

16 L 0,45 L
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Vand på godt 
og ondt 

Vand og religion
Vand er nødvendigt for alt liv. Derfor er det 
ikke så mærkeligt, at mennesker altid har 
været optaget af vandets betydninger og 
funktioner. 
Dette ses også i mange af verdens religio-
ner. Her er vand også vigtig i både fortæl-
linger og ritualer. Men der er noget dobbelt 
i vandets betydning i religioner. Det kan 
nemlig både være livgivende, rensende og 
ødelæggende. 

Vand i kristendommen
Det samme gør sig gældende i kristen-
dommen. Her finder vi også vand i både 
Bibelen og i ritualerne. I fortællingen om 
Noahs ark er vandet ødelæggende, men 
også rensende. Og i dåben er vand livgi-
vende og rensende.
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Gudenåen vs. 
Amazonfloden

Danmarks længste vandløb
Gudenå er med sine 176 kilometer Dan-
marks længste vandløb. Gudenåen ud-
springer 72 meter over havet og udmun-
der i bunden af Randers Fjord. Man kan 
sejle på Gudenåen i kanoer og små både.

En af verdens største floder
Amazonfloden er én af verdens største flo-
der. Den har en længde på 6.400 kilome-
ter og udspringer i fem kilometers højde. 
Floden er sejlbar for kæmpe skibe, der 
næsten kan sejle hele vejen tværs over 
Sydamerika.
 
I Amazonas’ regnskov falder der i gen-
nemsnit 3.000 mm regn om året, hvilket 
svarer til fire gange den nedbør, der falder 
i Danmark.

Vandets Dag 2020 
Vandbog 



23

Verdensmål #6 
- rent vand og sanitet

Hvad er et verdensmål?
I 2015 blev statsministre og præsidenter 
fra hele verden enige om at arbejde for 17 
mål, der inden 2030 skal gøre verden til et 
bedre sted at leve og bo. 
Et af målene er, at ingen mennesker må 
være fattige. Et andet mål er, at alle men-
nesker skal have lov til at tage en uddan-
nelse. Et tredje mål handler om, at vi skal 
være gode ved klimaet. 
Verdensmål nummer 6 er, at alle menne-
sker skal have adgang til rent vand og 
sanitet. 
Sanitet er for eksempel et toilet, et bade-
kar eller en bruser.
Rent vand er vand uden grums, affald, 
kemikalier og bakterier, som skader klima-
et og gør dyrene eller os selv syge. 

Hvad kan du selv gøre? 
Her er nogle tips til, hvordan du kan hjæl-
pe verdens ledere med at nå verdensmål 
nummer 6: 
• Smid ikke affald i toilettet. Kun lort, tis og 

toiletpapir må komme derned. 
• Sæt verdensrekord, når du tager bad – 

hvor hurtig kan du være? (men glem ikke 
sæben) 

• Sluk for vandhanen, mens du børster 
tænder.

• Hvis du giver din lillebror eller lillesøster 
det tøj, du ikke selv kan passe mere, 
er du også med til at spare på vandet. 
Tøj-fabrikkerne bruger rigtig meget vand, 
når de laver bukser, bluser og T-shirts. 
Faktisk går der 1.400 liter vand til at lave 
bare én T-shirt! 
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Rent vand en 
mangel

Farligt at hente vand
Ved vandstedet bor der også en grøn 
mamba, der er en giftig slange og et andet 
lille farligt dyr. Den er lumsk, for den stik-
ker. Det er malariamyggen. Mange børn i 
Togo har haft malaria. 

Mål for håndvask i Togo

Efter toiletbesøg

Før madlavning

Før amning

Før og efter pleje af småbørn

Mindst 2 gange om dagen 

Rent vand i landsbyen
Brøndene har givet omgående resultater 
for beboerne i landsbyerne. Før var diarré 
et stort problem. Nu er der stort set ingen 
tilfælde tilbage. 

Brønde bygges i samarbejde med beboe-
re. Det lokale Røde Kors lærer at vedlige-
holde brøndene. Etableringen af brønde 
med rent vand, samt forbedrede toiletfor-
hold og kampagner for bedre hygiejne er 
en integreret del af Røde Kors Danmarks 
støttede basale sundhedsprogram.

Fakta 

Mere end hver 3. person har ikke adgang 
til rent drikkevand i Afrika.

En dansker bruger hver dag ca. 120 liter vand.

En afrikaner bruger ca. 18 liter vand.

Kvinder og børn skal gå op til 6 km efter vand.

Verdensmål 2030
Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt
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Rent vand en 
mangel

Vand er ikke en selvfølge
Vandmangel påvirker mere end 40 % af verdens befolkning. 
Det er et alarmerende tal, som bliver højere i takt med de stigende globale temperaturer, 
der er forårsaget af klimaændringerne.
I Afrika er det ikke en selvfølge at åbne for vandhanen og få rent vand, som du har brug 
for. Der bygges brønde, nye latriner sættes op, og der undervises i personlig hygiejne for 
at mindske sundhedsrisici og sygdomstilfælde. 

10 liter vand på hovedet
Espoir kan bære en 5-liters dunk i hånden 
eller som søsteren Dela, der bærer sin 
10-liters dunk på hovedet. Der er mange 
børn, der henter vand ved brønden.

80 liter vand om dagen
Espoir og hans familie henter selv alt det 
vand, de skal bruge. Hver dag henter de 
næsten 80 liter vand i den nye brønd en 
halv kilometer væk. 
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