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I. GIAI ĐOẠN THI CÔNG

20/7/2018, ba hạng mục khoan giếng, xây dựng tháp nước và
nhà che tại giáo họ Buôn Trấp được khởi công.

4/8/2018, hệ thống lọc công nghệ Nhật Bản với công suất 4.000 lít/ngày cho sản phẩm nước
khoáng được lắp đặt và được lấy mẫu nước để xét nghiệm tại viện Pasteur Sàigòn

II. LỄ KHÁNH THÀNH

Ngày 19 tháng 8 năm 2018, mở đầu cho nghi thức khánh thành là thánh lễ Tạ ơn và cầu nguyện cho quý vị Ân nhân.
Sau đó, cha sở làm phép trạm nước với ý nguyện, nguồn nước sạch này được thánh hóa và giúp cho cuộc sống dân làng được cải thiện.

Dựa trên tờ rơi bằng hai ngôn ngữ Kinh và Êđê, cha sở giới thiệu nguồn nước tinh khiết và bổ dưỡng cho dân làng và vân động mọi người sử dụng
nguồn nước này một cách tối đa để bảo vệ sức khỏe. Người lớn và trẻ em đều chăm chú lắng nghe và đọc tờ rơi.

Ly nước đầu tiên
của nguồn nước
tinh khiết được cha
sở và dân làng đón
nhận trong niềm
vui khó tả và sự
hài lòng được thể
hiện qua nụ cười
và nét mặt…

Và những chiếc máy cày chuẩn bị đưa nước về các làng
xa trên những con đường lầy lội và trơn trợt

Trước hết là làng Buôn Cuê, cách trạm nước 15 km. Dân làng đã tụ tập từ lâu để đón nước sạch và hân hoan nhận bình nước 20 lít đem về dùng

Và làng thứ hai là làng Buôn kmash, cách xa trạm nước 18 km. Dân làng rất cảm kích vì không nghĩ hôm nay lại có được nguồn nước
sạch.phong phú và hoàn toàn miễn phí. Mr. Khanh Dao, chủ tịch ECCDA và đại diện cho ICI, trao những bình nước sạch cho dân làng

Daân laøng Buoân Traáp
caùm ôn
Dân làng cũng được cha sở giải thích về nguồn nước tinh khiết và từ nay họ không còn phải lo thiếu nước,
đặc biệt vào mùa nắng hoặc phải sử dụng nguồn nước độc hại từ khe núi hay ao tù…. Dự kiến, cứ 3 ngày,
người dân lại được cung cấp nước một lần.

Quyù Vò AÂn Nhaân

IV.

CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG

Hai slogan cổ động dùng nước sạch khổ 50cm x 50cm in trên mi ca
được gắn trước mặt tiền trạm nước

Tờ rơi khổ A4 tuyên
truyền về nước sạch
bằng hai ngôn ngữ:
tiếng Kinh và tiếng Jrai

V.

KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM CỦA VIỆN PASTEUR

VI.

BÁO CÁO TÀI CHÁNH

