
Informasjon fra Laos
VANNET SOM FORANDRER ALT!

I mange landsbyer i Laos får ikke barn gå på skole. De må i stedet hente vann til familiens daglige bruk. 
Med tunge bøtter må de gå flere kilometer på stier i livsfarlige minelagte områder. Uansett hvor mye de 
bærer, blir det aldri nok til både klesvasken, kroppsvask og grønnsakshagen. De får små avlinger og for lite 
mat. I tillegg er både barn og voksne syke på grunn av mangel på rent vann.

Slik var det også i den lille landsbyen Ban Phiang Di, tre timer inn i jungelen fra byen Phonsavan nordøst i 
Laos. Men for fem år siden ble alt annerledes.

Hva skjedde? Jo – landsbyen fikk vann! Fra den nærmeste gode vannkilden ble det lagt kilometervis med 
rør etter at grunnen var ryddet for miner. En stor cisterne og flere vannposter ble bygget. Nå er det ingen 
som bruker halve dagen på å hente vann lenger.

Barna får går på skole og leke. De voksne har mer tid til å veve og dyrke jorda. Avlingene er blitt mye stør-
re og bedre. Familiene har mer mat å spise og en mulighet til å tjene penger. Grønnsakene kan selges på 
markedet. Den ekstra inntekten kan oppfylle drømmen om videre utdannelse for barna.

Barna er sjeldnere syke. Og det er nok vann til å dusje og vaske klær. Det er ikke lenger en luksus å kjenne 
seg ren.

I 2021 og 2022 er målet at fire nye landsbyer skal få vann. Vi kan gi vann som forandrer liv!

Faktaboks
• 1 av 10 mennesker i verden 

mangler tilgang på rent vann.
• Hver dag dør 800 barn under 

fem år på grunn av skittent 
vann og dårlige sanitærfor-
hold.

• Hvert år går barn glipp av 443 
millioner skoledager fordi de 
mangler vann.

• I Norge bruker hver person 
gjennomsnittlig 197 liter vann 
hver dag. Tenk om vi skulle 
bære alt det vannet i bøtter!



Herre vi takker og ber deg for kirken vi samarbeider med i Laos. Vi ber om fortsatt gode relasjoner til det 
kommunistiske styret i landet. Vi ber om at du må bevare alle som tror på deg i Laos og fortsette å gi kir-
ken muligheten til å være en positiv kraft i samfunnet. 

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar

Gode Gud, du ser året som har gått og hvordan korona-pandemien delvis har hindret arbeidet i Laos. Vi 
ber for Laos-misjonær Tor Helge Brandsæter som det siste året har vært forhindret fra å reise til Laos.  Vi 
takker for at lokale samarbeidspartnere sørger for at arbeidet med å gi vann og skolebygg til landsbyer 
likevel kan fortsette.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. 

Vi ber i Jesu navn for arbeidet vår menighet er med på å støtte i Laos. Vi ber om at stadig nye landsbyer og 
nye mennesker kan få tilgang til rent vann i landsbyen der de bor. Vi ber om at barna må få gå på skole og 
få en utdannelse. Vi ber helt konkret for planene om å legge vannrør og sette opp vannposter til fi re nye 
landsbyer i 2021 og 2022 og å bygge x antall nye skoler. La dette arbeidet lykkes, Herre! Takk for at vi kan 
være med på å forandre verden for mange mennesker i Laos.

Herre hør vår bønn/evt annet forbønnssvar. Amen

Forslag til forbønn for Laos


