
Agenda

• Hvem er PB  (organisering og strategi, inkl. WASH) 

• Vand og sanitet i Togo 

• Samarbejdet med PDJF 

• Et partnerskab der holder vand (det gode match) 

• Hvad PlanBørnefonden bidrager med 

• Hvad får vi/Togo ud af samarbejdet med PDJF 

• Potientiale (fra håndpumper(ingen pumper) til elektriske 

vandsystemer (nye tekniske løsninger) 

• Reach very last mile & verdensmål 6 

Et partnerskab der holder vand



PlanBørnefonden

Advancing children’s and youth’s rights and ensuring gender equality
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PlanBørnefonden strong focus on West Africa 

Healthy, Safe and Playful Childhood Young People Driving Change Building Resilient Communities and Responding
to Emergencies



Det begyndte i 2013 …

Forarbejde I 2013: 

BØRNEfonden kortlagde WASH 

aktiviteter i Togo og Burkina 

Faso.

Stort behov for rent vand, sanitet

og hygiejne:
- 53% har adgang til rent vand
- 13% adgang til latriner

Source: WHO/UNICEF JMP (2017)



Vand og sanitet i landdistrikterne i 
Togo



Det begyndte i 2013 …

2014

Første bevilling fra PDJF

Fra håndpumper til 3  

solarpumper

- Læring

- Forlængelse

- Lokale løsninger



Det begyndte i 2013 …
• Anden og tredje bevilling baseret på 

læringen fra det første projekt. 

• Når tredje projekt er slut, står der 17 

solardrevne vandsystemer i det sydlige 

Togo, der giver adgang til rent vand til 

43.300 mennesker. 

• Derudover er der opført 3.400 private 

latriner og 45 toiletbygninger på skoler og 

på sundhedscentre.



Et partnerskab der holder vand

Strategisk prioritet - Tillid - kommunikation og transparens - Fleksibilitet - Viden

PlanBørnefonden

Stærk position på lokalt og nationalt 

niveau

Mobilisering af befolkningen 

Det lange seje træk 

Poul Due Jensen Fonden

Teknisk viden og kapacitet 



Added value af det strategiske samarbejde

• Impact

• Vidensoverførsel

• PlanBørnefonden velanset i Togo 

som innovativ og kompetent 

WASH organisation

• Langvarig opfølgning



Potentiale & udfordringer
Fra manuelle pumper til elektriske pumper

FØR EFTER


