
Hej alla Usangivänner! 

Det var ett tag sedan vi träffades 
via detta Info-blad. Årsmötet är 
avklarat och vi har fått en ny sty-
relse. Inga större ändringar men 
två nya styrelsemedlemmar häl-
sar vi varmt välkomna. Det är 
Lena Talman som går in på Jörgen 
Danielssons plats samt Fredrik 
Pettersson som tar Birgitta Linds. 
Birgitta har dock lovat att hjälpa 
till så gott det går med ett arbete i 
Stockholm och boende i Tärnsjö 
Västmanland. Tack för denna tid 
Birgitta. 

Rapporten Äldre- och handikapp-
boende och sjukhuskök är inläm-
nad till Forum Syd. De har mycket 
tydligt meddelat att ingen hjälp 
kan ges till byggnationer eller 
reparationer utan vi måste fixa 
detta på annat sätt. Behovet som 
framkom är ju stort och vi har som 
vi meddelat tidigare delat upp det 
hela i flera mindre projekt.  

Det första är Kök och Tvätteri. 

Tanken är att köpa det vi behöver 
på plats och vi har uppskattat det 
hela till  ca 50.000:- som vi skall 
försöka samla in före vår avresa 
och sedan på plats, med hjälp av 
Usangiborna renovera de båda 
enheterna.  

Det andra prioriterade projektet är 
Barnhemmet. 
Barnhemmet är nästan färdigt men 
det behövs inredning, och som det 
nu visat sig ,bättre vattenförsörj-
ning. 

 

Mma Neatness behöver även 
en Husmor/Föreståndare till 
barnhemmet. En resurs som 
finns på plats i byggnaden 
hela dagarna då Mma Neat-
ness arbetar. Vi har inom 
föreningen planerat att hjälpa 
till genom att via sponsorer 
betala dennes lön. Det ska 
alltså fungera på samma sätt 
som när Torshälla församling 
betalar lön för personal till 
Förskolan. (Än en gång tack 
till Torshälla församling. Er 
verksamhet fungerar ut-
märkt.) 

 
Äldreprojektet kvarstår 
fortfarande och vi har kon-
takter med människor i Tan-
zania och hoppas att vi till-
sammans kan skapa ett pro-
jekt som Forum Syd godkän-
ner och ger bidrag för dess 
genomförande. Behovet finns  

och förväntningarna på ett 
genomförande är stort. 
En arbetsgrupp har bildats 
efter intresseförfrågan på 

årsmötet som skall försöka 
spåna fram en möjlig Äldre- 
och Handikapporganisation 
där vi kan söka pengar för att 
implementera  i Usangi. Från 
Usangi vill vi förutom LEO ha 
med Mr. Allen och sjukhusper-
sonal samt våra vänner i Dar Es 
Salaam.  

Vänskolor har vi diskuterat 
mycket. Maria och Monia har 
varit bland annat på Hällby 
skola som spontant samlade in 
pengar som en grundplåt till 
barnhemmet och dess Vatten-
problem. 

Eskilstuna Folkhögskola har 
påbörjat ett samarbete med Mr. 
Nelson Kangero och  Lomwe 
Secondary School där de 
gemensamt mellan skolorna 
håller på med att ta fram ett 
”genomförbart” projekt. 

Fadderverksamheten. Vårt 
försök att få i gång en 
”Grupp2” pågår. Något har 
hängt upp sig i kommunikatio-
nen med LEO men vi återkom-
mer. Under tiden har därför 
grupp 1 växt ytterligare. Vi har 
nu i denna grupp 85 faddrar. 
Vissa ”delar” på ett barn andra 
sponsrar flera stycken. Vid 
genomgången nu inför senaste 
sändningen så hade några mis-
sat att betala in sin 
”fadderpeng” .Vi har försökt att 
kontakta dessa för att utröna 
var missen ligger.  

Är du intresserad av en se-
mester utöver det vanliga? 

I planeringen ligger att en 
grupp ska åka ned till Usangi 
preliminärt den 15 september 
till 15 oktober. Dels för 
”Köksjobbet” Dels för att stäm-
ma av barnhemmet och fadder-
grupp 2, och …mycket mer…. 

Habari 

Hur ska vi kunna samla in pengar till våra projekt? Tidigare i Usangiföreningens historia fanns 
bland annat Rinmansskolan och dess engagerade personal som med stor entusiasm byggde upp 
UVTC. Tiderna har förändrats men vi behöver fortfarande eldsjälar. Du som på Din skola eller 
arbetsplats vill stötta vår verksamhet, kontakta någon av oss så kommer vi till er och berättar 
om vilka möjligheter det finns till ett givande utbyte mellan människor och våra kulturer.   

Redan den 19 maj finns möjligheten att stötta vår verksamhet. Vi finns på VÅRLOPPAN i parken  Prylar att 
sälja  eller möjlighet att ställa upp?  Kontakta AnnHelen  annhelenniemi@hotmail.com   
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Årgång 3 Nummer 1 

Bild från köket som var städat inför 
vårt besök. 


