
Hej alla Usangivänner! 

Ett varmt Gott Nytt År och ännu 
ett spännande verksamhetsår står 
”för dörren”, som det brukar 
heta. 
Året som gått har främst präglats 
av att vår förening har verkat i 
tjugo år och, det kan vi väl säga, 
har krönts med det stora projekt 
som inneburit att nu har sjukhu-
set ett nyrenoverat, och efter 
afrikansk standard, modernt kök 
samt ett fungerande tvätteri.  

Höstens Usangiresa.. Som ni 
förstår blev resan av. Tio med-
lemmar nappade på erbjudandet 
och fick uppleva en resa lite ut-
över det vanliga. Mycket arbete 
blev det. För de som handgripli-
gen inte var engagerade i själva 
köksjobbet hann både vara med i 
det praktiska jobbet, vandra i 
bergen och besöka fadderbarn 
samt uppleva en safari och se-
mesterupplevelser på Zanzibar.  
 
Målet med resan var att färdig-
ställa kök, tvätteri och besöka 

fadderbarnen. Till detta var 
barnhemmet även prioriterat 
med tanke på vattenproble-
men som har uppstått då det 
befintliga rörsystemet inte 
räcker till längre.  

 Köksprojektet. Vårt mål 
var att samla in 50.000:- och 
vi hamnade på drygt 80.000:- 
tack vare företag och enskil-
da personers donationer. 
 Kök och tvätteriet samt ope-
rationssalen är nog nu de 
"snyggaste " i norra Tanza-
nia. 
 Våra "Usangifarare" klarade 
även av att ordna en borrad 
brunn till barnhemmet. Möj-
ligheten till detta var den 
grundplåt som elever och 
föräldrar samt personalen på 
Hällby skola lade i samband 
med ett "vattenprojekt". Det-
ta initiativ tillsammans med 
Torshälla - Eskilstuna Rota-
rys gåva och med tidigare 
insamlade medel, gjorde 
borrningen möjlig.  

Barnhemmet.  

På Mma Neatness Barnhem 
bor i dag 12 barn, samt en 
anställd som betalas gemen-
samt av tre faddrar.  
  
Ett mycket värdefullt jobb är 
återigen genomförts i Usangi. 
Tack vare Er alla som på något 
sätt stöttar vår verksamhet 
samt de som på plats utförde 
själva arbetet.  
Men det är som Örjan och Ulf 

Richard nämnde: ”Utan de 
mycket duktiga hantverkare 
från Usangi samt sjukhusper-
sonalen med Dr. Sango i spet-
sen hade vi inte klarat av vårt 
gemensamma åtagande”. 
Så än en gång Tack alla spon-
sorer och ni som på plats fixa-
de det hela.  
 
Fadderbarnen. I stort sett 
samtliga barn besöktes och vi 
kan konstatera att hjälpen fun-
gerar utmärkt. I dag är det 105 
barn, därav 24 st. som studerar 
på gymnasie-/högskola, barn 
som ni fadderföräldrar gemen-
samt hjälper till ett bättre liv 
vilket innebär möjligheter till 
skolgång och utbildning för de 
allra fattigaste. 
Ni gör ett stort jobb men vi får 
inte glömma dem i Usangi som 
gör detta möjligt. Mma Neat-
ness i första hand samt Mr. 
Allen. 
Så vi kan alla med stolthet säga 
att: Målen med resan är upp-
nådda!  

Äldre och handikappboende. 
Från styrelsen hade Siv och 
Edit uppdraget att även diskute-
ra det framtida Äldreboendet. 

Den lokala styrelsen känner en 
viss frustration att inte huset 
kan uppföras och har svårt att 
förstå varför inte Sida/Forum 
Syd kan sponsra ett bygge. 
Givetvis är det många som 
verkligen uppskattar att kök 
och tvätteri nu är färdiga. Detta 
uppmärksammades i Mwanga 
och Mr Jordan  (Som motsvarar 
ungefär landshövding om vi 
fattar det hela rätt) som efter 
mycket positiva diskussioner 
engagerat framförde ”att vi  
gemensamt ska bygga huset.” 
En ny projektgrupp har bildats 
här i Eskilstuna som i första 
hand kommer att ta fram ett 
ritningsunderlag utifrån tidigare 
önskemål.      Det rör på sig. 

Habari 

Vårt 20-års jubileum är genomfört. Vår årliga medlemsträff var denna gång även ett jubileum. 
Föreningen har i nu verkat i tjugo år och fortfarande sjuder det av aktiviteter inom verksamheten. 
(Läs mer på vår hemsida www.usangi.com ) 
Vi vill även passa på att tacka (det är mycket tacka en sådan här gång) Eskilstuna kommun som 
uppmärksammade vårt jubileum och sponsrar oss via administrationsbidraget varje år samt även till 
resebidraget som vi fick till höstens resa. 

Boka: Årsmöte måndagen den 10 mars klockan 18.30 på Eskilstuna 
Konstmuseum. Du är varmt välkommen  (Se vidare separat inbjudan) 

Januari 2008 
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Årgång 4 Nummer 1 

Peter Patrik i full aktion med att 
skrapa väggarna före målningen. 

Och så här såg det ut före sista 
strykningen när ”grabbarna” 
kollade de nya spisarna. (bilden 
tag har tagits från ungefär sam-
ma plats som ovan) 

Mma Neatness omgiven av 
”sina”  barn och Mma Sharifa  


