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Barneskole fikk vann i julegave 
 
Et samarbeid mellom Assemblin og hjelpeorganisasjonen Chivi Foundation i Fredrikstad har 
gitt Mutevere barneskole i Chikomba District i Zimbabwe tilgang til vann for aller første 
gang. Den 60 meter dype brønnen er årets julegave til og fra alle ansatte i Assemblin AS. 
 
- Da vi tok kontakt med Grete Rohde-Moe i den lille hjelpeorganisasjonen Chivi Foundations, 
kom hun umiddelbart opp med forslaget om å bore en brønn for å gi en skole i Zimbabwe 
tilgang til vann. Arbeidet startet i juli i år og var ferdig i løpet av sommeren. Dette er bedriftens 
julegave til alle ansatte, og samtidig alle ansattes felles gave til et veldig godt formål. Et lite, 
kollektivt løft til noen som virkelig trenger det, sier administrerende direktør Torkil Skancke 
Hansen i Assemblin AS. 
 
Vann er liv 
- Jeg jeg tror det er vanskelig å forstå rekkevidden av hva det virkelig betyr for en fattig 
barneskole på landsbygda i Zimbabwe å få permanent og stabil tilgang til rent vann, sier Grete 
Rohde-Moe, grunnlegger og drivkraft i Chivi Foundation siden 2003. 
Etter at Assemblin tok kontakt, tok Grete ansvar for å finne det rette prosjektet, organisere 
arbeidet og holde kontakten med de lokale håndverkerne gjennom hele prosessen. I november 
besøkte hun selv barneskolen i Zimbabwe for å få dokumentert og bekreftet at hver eneste 
krone av gaven har blitt benyttet til formålet. 
 
Produserer murstein 
Mutevere barneskole, 280 kilometer utenfor Harare, har 450 elever og er oppført i 1933, noe 
de gamle bygningene bærer sterkt preg av. Elevene har i alle år måttet bære med seg vann 
hjemmefra – mange har en skolevei på over en mil, og mangelen på vann har gjort det 
vanskelig å vedlikeholde skolen og umulig å utnytte områdene til dyrking av mat 
 
Den 60 meter dype brønnen gir ikke bare rent, friskt drikkevann til elever og lærere ved skolen. 
Siden de fikk vannet har foreldregrupper ved skolen jobbet dag og natt med å lage murstein. 
Så langt har de laget 90.000 murstein som skal brukes til å sette opp nytt skolebygg for de 
yngste elevene, sier Grete Rohde-Moe. 
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For mer informasjon, kontakt: 
 
Adm.dir. Torkil Skancke Hansen, Assemblin AS 
+47 97 57 75 54 
torkil.hansen@assemblin.no 
 
 
 
Fakta om Assemblin  
Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og 
Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske løsninger for varme, sanitær, 
elektrisitet, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, kjøpesentre, boliger og 
industrianlegg. Vår styrke er at vi kombinerer det lokale selskapets personlige tilstedeværelse 
med det flerfaglige konsernets styrke. Vi omsetter for 8,2 milliarder kroner og har 5.700 
medarbeidere på 100 steder i Norden. 
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