I. BỐI CẢNH
Giáo Xứ Châu Khê thuộc xã Đăk Yă, huyện Mang
Yang, Tỉnh Gia Lai cách thành Phố Pleiku chừng 40
cây số về hướng Đông là nơi sinh sống của 4.652
người, phần lớn là người dân tộc thiểu số Bahnar.
Từ lâu đời, nguồn sinh sống duy nhất của họ dựa vào
cây mì. Do đất xấu và lạc hậu trong việc canh tác,
cuộc sống của họ càng ngày càng bi đát hơn trong
vòng vây của bệnh tật và nghèo đói.
Hầu hết người dân tộc Bahnar sử dụng nước giọt,
nghĩa là nước được lấy từ các đồng ruộng, từ các khe
suối, không qua thanh lọc, không khử trùng vì thế
không đảm bảo cho sức khỏe, vì nguồn nước lây
nhiễm từ các thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ phun cho
cây lúa, cây cà phê. Vào những mùa nắng hạn, đặc
biệt hiện tượng hạn hán hiện nay đang hành hoành
trên toàn vùng tây nguyên, nguồn nước giọt cạn kiệt,
họ phải dùng nước trong những vũng nước còn sót
lại, ô nhiễm và độc hại, bất chấp ảnh hưởng khó
lường đến sức khỏe. Đây chính là nguyên nhân cho
những căn bệnh liên quan đến đường ruột như đau
bao tử, sỏi thận, tiêu chảy vv… hoặc các bệnh da liễu
và các loại bệnh phụ khoa mà hầu như ai cũng mắc
phải, trước thì nhẹ rồi trở nặng và dẫn đến cái chết vì
họ không có điều kiện để chữa trị!.
Từ vài năm trở lại đây, có ba vị linh mục trông coi
giáo xứ này trong thời gian phục vụ tại đây chỉ từ 12 năm đã lần lượt qua đời với một triệu chứng giống
nhau mặc dù các ngài không có một bệnh nan y nào
trước đó: co giật, tay chân bại liệt và đột tử. Ngoài ra,
cũng có một số dân làng đã chết y như cách của ba vị
linh mục này! Người ta nghi ngờ nguồn nước nhiễm
độc nặng thuốc sâu rầy và các loại phân bón hóa học
là thủ phạm của hiện tương này và chắc chắn, việc
này sẽ còn tiếp tục kéo dài nếu không có một biện
pháp ngăn chặn kịp thời!

II. MỤC TIÊU DỰ ÁN
- Cung cấp nước sạch cho người dân để cải thiện đời
sống của họ.
- Nâng cao kiến thức về vệ sinh thường thức, cách
phòng chống một số bệnh thông thường cho người dân.

III. THÀNH PHẦN THAM GIA
- Đơn vị tài trợ: Hội Tình thương Canada và ICI
- Đơn vị thực hiện dự án: Chi hội Truyền thông Môi
trường và Phát triển Cộng đồng (ECCDA)
- Đơn vị thụ hưởng: Cộng đồng dân tộc xã Đăk Yă,
huyện Mang Yang, Tỉnh Gia Lai.

IV. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG
Mọi người sinh sống trên địa bàn xã Đăk Yă, không
phân biệt người dân tộc hay người kinh.

V. KINH PHÍ
Tổng kinh phí dự án là 9,892 USD, trong đó:
- Hội Tình Thương Canada: 7,892 USD (10,000 CAD)
- ICI: 2,000 USD

VI. TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
 27-4-2016: Nhận tài trợ dự án.
 4-5-2016: Xây dựng nhà che và tháp nước có bồn
chứa 5,000 lít.
 7-5-2016: Lắp đặt hệ thống lọc nước công suất
4000 lít/ngày với công nghệ hiện đại cho sản phẩm
là nước khoáng
 18-5-2016: Có kết quả kiểm nghiệm nước của viện
Pastyer: Đạt chuẩn vệ sinh và an toàn.
 20-5-2016: Khánh thành trạm nước và tổ chức
truyền thông về nước sạch cho hơn 250 người dân
làng Đăk Yă.

DỰ ÁN

"HỖ TRỢ NƯỚC SẠCH
XÃ ĐĂK YĂ"

Điểm "Nước giọt" của dân làng và khi
nước giọt cạn kiệt, họ tận dụng nước
trong những vũng như thế này

Và khi dự án được tài trợ, nhà che, tháp nước với dung tích 5.00 lít và hệ thống lọc hiện đại có công suất
4000lít/ngày được đặt trong khuôn viên của giáo xứ

Hơn 250 người dân làng tham dự buổi truyền
thông do cha xứ thực hiện bằng ngôn ngữ Bahnar
Một đại
diện dân
làng bộc
bạch phát
biểu:
“…dân
làng mình
đã được
cứu sống,
từ nay
không còn
sợ chết vì
khát nữa..”

Lễ khánh thánh với nghi thức làm phép trạm cấp nước trong tâm tình cám tạ Chúa

Niềm vui đó được tỏa
sáng trên nét mặt của
cả dân làng, từ trẻ em
đến người lớn..

Sau lễ khánh thành trạm nước, mọi người thưởng thức nước khoáng và hồ hởi
hứng nước đem về dùng

..và trong niềm hân hoan của cả dân làng,
cha xứ uống ly nước đầu tiên với lời cám
ơn chân thành các nhà hảo tâm đã hỗ trợ
nguồn nước này cho làng Đăk Yă

Một người Bahnar tự nguyện chở nước
bằng xe cơ giới cho dân làng mình ở tận
vùng sâu, cách trạm nước 6-7 cây số

