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Hej alla Usangivänner!

Vänortsföreningen
Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

MIDSOMMARTID! Att plocka
blommor och binda sin egen

midsommarkrans tillsammans
med de nära och kära, en underbar tid och även tid att passa på
att önska Er alla en skön midsommar och en avkopplande
sommar. Samtidigt vill vi berätta
och informera lite kring det som
händer inom vänortsföreningen.
Är du intresserad av en semester utöver det vanliga?
Det är nu klart att resan blir av.
En ”arbetsresa” som kan kombineras efter er egna önskemål.
Kravet är att vi alla reser ut
gemensamt. Resan är preliminärt
bokat med utresa den 15 september och arbetsgruppen räknar ca
en månad för att fixa kök och
tvätteri på sjukhuset.. Du som är
intresserad av att besöka Usangi
och kanske träffa Ditt fadderbarn
kan utifrån detta planera Din
egen tid i Tanzania.
Skicka in Din preliminära anmälan till Sven på adress
738svensson@telia.com eller på
telefon 016 13 57 11
Sponsorer till vårt projekt
TACK alla
sponsorer.
Vårt mål var
att samla in
50.000:- till
Köksprojektet” och vi
närmar oss
stadigt målet tack vare företag
och enskilda personers donationer. Dessa pengar kommer att gå

till inköp av utrustning och
byggmaterial” på plats samt att
vi även har möjlighet att
”anställa” några Usangibor.
Vi tänker publicera företagen
på vår hemsida och även uppmärksamma alla er övriga på
något sätt.
Rapporten Äldre- och handikappboende och sjukhuskök .
Ännu inga kommentarer från
Forum Syd förutom att vi
INTE får några pengar till
byggnationer och liknande.
Vi har nu kunnat återupprätta
E-post kontakterna med den
lokala styrelsen (LeO) De önskar att vi går vidare med att
skapa ett Äldre och handikappboende. Det behövs.
Barnhemmet.

inte stötta barn inom Eskilstunas Vänort?
Vi har tagit fram en kalender .Du kan köpa den för 90:Överskottet går oavkortat till
vår hjälpverksamhet. Beställ
redan nu Julklapp till någon
kär vän eller inom familjen?
Varför inte till Dina anställda
om du har företag??

Usangikalendern med information och bilder från vår
vänort.
Beställ så skickar vi mot postförskott., ev. portokostnader
tillkommer, genom Sven på tel.
016 13 57 11 eller via e-post.
Trädplanteringen rullar på
och Mr. Mkodo låter hälsa och
tacka via LeO för alla bidragen.

Nu lite mer om barnhemmet.
Tack vare några fadderföräldrar som ger ”extra” fadderbidrag har Mma Neatness nu
kunnat anställa en hjälpreda.
Mma Sharpa .Du ser henne på

vår hemsida
Faddergrupp 2 Verkar som vi
nu kan få igång denna. LeO
har börjat organiserat upp denna del. Blir bra när representanter för faddergruppen kommer ner i höst för att stämma
av så att det kommer att fungera lika bra som den ”del” vi nu
bedriver. MEN…..
Vi har behov av fler faddrar
Trycket är stort från många
organisationer och behovet
verkar oändligt. Varje bidrag
är behjärtansvärt men varför

Hjälp oss hjälpa! I år är vår
förening 20 år. Mycket har hänt
och mycket kommer att hända.
Behovet är stort men mycket
positivt har dock skett i vår
vänort. Många vänskapsband
har knutits mellan människor
inom våra två kommuner.
Kanske det enklaste sättet att
stötta en fortsatt utveckling är
att vara medlem. Fråga någon
av dina vänner om de vill vara
med påverka.
Så….Låt oss i sommar hjälpas
åt att skaffa ytterligare en medlem.

Under 20 år har mycket hänt i Usangi. Ett exempel bland många andra är Mälardalens högskola
som har ett intimt samarbete med sjukhuset där flera studenter har fått ta del av en annorlunda
kultur med erfarenheter som kommer att finnas kvar under hela livet Så är det med oss alla som
har haft förmånen att träffa och arbeta tillsammans med dessa underbara människor.
Mr Nelson vill från LeO`s sida att vi framför en varm hälsning från alla i Usangi till er alla och
de ser fram emot att vi ska fortsätta vårt fruktbara samarbete.

Nästa begivenhet där vänortsföreningen kommer att medverka är på Torshälla marknad i september.
Vill Du vara med på något sätt ? Kontakta AnnHelen annhelenniemi@hotmail.com

