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Informacja prasowa
Eden Springs wspiera Światowy Dzień Wody 2015
Nowe inicjatywy pomogą lokalnym społecznościom w Ugandzie
Eden Springs, jeden z wiodących europejskich dostawców wody i kawy do firm, wspiera budowę
studni w Ugandzie. Eden zobowiązał się do przekazania części zysków od każdego nowego
dystrybutora wody zainstalowanego w marcu, aby wesprzeć fundację People Help People-One
World w budowie kolejnych ujęć wody pitnej w Ugadzie. Jest to inicjatywa związana z obchodami
Światowego Dnia Wody.
Eden jest zaangażowany w pomoc społecznościom w centralnej Afryce. Odbywa się to w ramach
współpracy z organizacją non-profit People Help People-One World, którą Eden każdego roku
wpiera finansowo. W 2014 r. oraz ponownie w tym roku Eden pomaga w budowie studni z czystą
wodą w dystrykcie Wakiso w Ugandzie, 50 km na południowy-zachód od Kampali, stolicy Ugandy.
Aktualnie, 70% z 1,4 mln mieszkańców tego regionu nie ma dostępu do czystej wody.
W tym regionie około 17% dzieci poniżej 5 roku życia umiera na skutek biegunki, a 12% w
przedziale wiekowym 10-17 lat cierpi na dezynterię. Brak dostępu do czystej wody ma negatywny
wpływ na zdrowie mieszkańców oraz rozwój regionu. Wielu uczniów w Ugandzie, głównie
dziewcząt, opuszcza szkołę na skutek ubogich warunków sanitarnych i higienicznych. Projekt
budowy studni pomaga uczniom takim jak Silvia Namugenyi, która uczęszcza do szkoły Sokolo w
dystrykcie Wakiso. Dostęp do wody dla Silvi oznacza możliwość zachowania lepszej higieny i
dostęp do urządzeń sanitarnych. Umożliwia jej również dalszą naukę i uczęszczanie do szkoły.
Bernd Wingerberg, dyrektor fundacji People Help People-One World, wyjaśnia: Naszą misją jest
stale ulepszać warunki życia ludzi w krajach rozwijających się, takich jak Uganda. Podstawową
kwestią jest zapewnienie dostępu do czystej wody. Jesteśmy zadowoleni, że naszym partnerem w
tej wspólnej misji jest firma Eden Springs. Ich inicjatywy odzwierciedlają naszą misję. Liczymy, że
program Eden „Every Drop Counts” oraz inicjatywy związane ze Światowym Dniem Wody,
umożliwią nam znacząco poprawić jakość życia mieszkańców dystryktu Wakiso.
Raanan Zilberman, CEO Eden Springs, komentuje: Eden jest dumny mogąc wpierać fundację
People Help People-One World oraz Światowy Dzień Wody w ramach nowej inicjatywy trwającej
przez cały marzec. Tegoroczny Światowy Dzień Wody podkreśla rolę wody w zrównoważonym
rozwoju. Czujemy się społecznie odpowiedzialni za udzielanie pomocy osobom w potrzebie.
Poprzez przekazywanie dodatkowych środków finansowych do fundacji People Help People-One
World, za każdy nowy dystrybutor wody zainstalowany w marcu, jesteśmy pewni, że pomagamy
poprawić dostęp do świeżej wody pitnej w Ugandzie.

Aby dowiedzieć się więcej, jak Eden wspiera Światowy Dzień Wody oraz by poznać szczegóły
dotyczące fundacji People Help People-One World, odwiedź stronę http://www.eden.pl/swiatowydzien-wody-2015/
**************
Informacje o Eden Springs: Eden Springs jest częścią Grupy Eden obecnej w 17 krajach Europy.
Jest czołowym dostawcą wody źródlanej, dystrybutorów filtrujących i najwyższej jakości włoskiej
kawy wraz z ekspresami, do firm i domów. W Polsce działa od 1997 roku. Obecnie posiada 36
centrów dystrybucji i rozbudowaną flotę, które pozwalają na sprawną obsługę klientów na terenie
całej Polski.

