Danske IT-kroner skaber vand i Niger
IT-konsulentvirksomheden Agidon A/S er stolt af at være partner på Verdens Bedste Nyheder (VBN),
der formilder nyheder om fremskridt i udviklingslandene og bekæmper global fattigdom. Agidon har
indgået et samarbejde med Care Danmark, som er én af NGO´erne under VBN paraplyen.
- Vi bakker op om projektet og støtter direkte, gennem Care Danmark, et vandprojekt i 11 landsbyer i
Niger, som ifølge FN er et af verdens fattigste lande, hvor 60 procent af befolkningen lever under
fattigdomsgrænsen.
- Vi bakker op om FNs målsætninger for år 2015, som er den første milepæl på vejen mod at udrydde
den globale fattigdom og nød, fortæller salgschef hos Agidon, Jesper Højlund.
- Vi oplever, at vi i det daglige er med til at gøre en stor forskel for vore kunder, gennem en enkel
tilgang til komplekse problemstillinger og processer. Bekæmpelse af global fattigdom er et gigantisk
projekt, men vi ønsker at være med for at gøre en forskel, hvor vi kan, fastslår Jesper Højlund.

Agidon har valgt at udvide partnerskabet med Verdens Bedste Nyheder med et direkte samarbejde
med Care Danmark, hvor man sammen er med til at gøre en forskel i Niger i det vestlige Afrika.
Pengene til Tarka-projektet i Niger betyder blandt andet, at der kan bygges brønde, så pigerne, der før
brugte rigtig lang tid på at hente vand, nu i stedet kan komme i skole og få en bedre fremtid og
forhåbentligt også få opbygget kompetencer inden for brugen af IT.
- Vi stiller vores store kommunikations platfome til rådighed for at nå langt ud med budskabet om de
gode nyheder, der gennem Agidon vil ramme bredt via blandt andet vores nyhedsbreve, hjemmesider,
sociale medier, vore mange seminarer og kurser, gennem kontakten til vore kunder og medarbejdere
samt naturligvis også gennem aktiv annoncering.
- Vores mål med engagementet er også at gøre opmærksom på Verdens Bedste Nyheder som
paraplyorganisation for alle de NGO´er og virksomheder, der er en del af projektet. Herigennem håber
vi at kunne medvirke til at inspirere endnu flere virksomheder til at bakke op om projektet, siger
Jesper Højlund.
Agidon har valgt i projekt-perioden frem til 2015 at omkanallisere en række midler, heriblandt den
årlige donation til Danmarks Indsamlingen, som nu er øremærket til Care Danmark projektet i Niger.
- Vi tilfører foruden de sædvanlige donationer, yderligere midler til projektet. Således doneres et
beløb for hver deltager i vore cirka 30 årlige kunde-seminarer samt et beløb for hvert svar i de online
undersøgelser, der løbende fortages for at gøre Agidons mærkesag Dynamics Gjort Enkelt, endnu
bedre til glæde for brugere og deres virksomheder over hele landet.

64 procent af Nigers landbefolkning har ikke adgang til rent drikkevand, og i Tarka-dalen, hvor
projektet udføres har kun syv procent af befolkningen adgang til latriner. Desuden er
vandreservoirerne i området meget forurenede, fordi de lokale jordbrugere i stigende grad bruger
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kunstgødning til den løgdyrkning, der er meget udbredt i dalen. Og fordi folk ikke har adgang til
latriner.
Derudover har landet verdens højeste befolkningstilvækst, en høj grad af analfabetisme og et klima
som giver landbruget svære kår, da størstedelen af landet er dækket af Sahara-ørkenen og
vandressourcerne er meget knappe.

Analfabetisme gør, at især kvinderne ikke kender de basale hygiejneråd, og derfor er der en meget høj
frekvens af diaré-tilfælde blandt børnene, som gør at de ofte er fejlernærede og dør alt for tidligt. I det
hele taget lider befolkningen i dalen af talrige sygdomme, der skyldes lav vandkvalitet og dårlig
hygiejne.
De unge piger kommer ofte ikke i skole, fordi de bruger så meget tid på at hente vand langt væk fra
deres hjem. Derudover gør de knappe vandressourcer, at prisen på vand er meget høj, og det er helt
op til 85 kroner per kubikmeter.

Projektet TARKA, vil sørge for, at pigerne får frigjort tid til at komme i skole, at befolkningen har
adgang til vand til en meget lavere pris, så de fattige også har råd, forbedret sundhed og mindre
fejlernæring, og lavere forbrug af kunstgødning, der også sparer jordbrugerne udgifterne til
kemikalier.

75 projekt af projektet er støttet af EU. CARE Danmark skal selv rejse de resterende 25 procent, og her
er der brug for mange hjælpende hænder.
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