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Hej alla Usangivänner!

Vänortsföreningen
Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Vi önskar er alla en skön och
vilsam sommar. Skolavslutningar, midsommar, semester är väl
det som upptar de flesta av oss
just nu och det är en underbar
tid.

betsgrupp vill nu ha svar på
VAD de konkret kan bidra
med själva . Det är ju ett
gemensamt projekt.
Vi avser att samla in pengar så
att bygget kan genomföras.
Kom med förslag på hur vi kan
göra en sån insamlig på bästa
sätt.
På tal om insamlingar så har
styrelsen beslutat att vi ska ta
fram en kalender för 2009 där
allt överskott tillfaller detta,
för Usangiborna mer eller
mindre nödvändiga, projekt.

Mycket är underbart även
inom vårt ”Usangiprojekt” fast
vi ofta har svårt att ta till oss allt
det positiva som sker.
Om vi börjar med fadderverksamhet och barnhem så rullar det
på mycket bra. Det finns naturligtvis några av oss faddrar som
En ny arbetsgrupp har bildats!
”glömmer bort” att betala in fadderavgiften vid rätt tid, men efter
påstötning så kommer pengarna.
Tänk på att nyttja möjligheten till
automatisk överföring så uteblir
dessa problem.
Mma Neatness och hennes team
gör ett utmärkt jobb och barnhemmet fungerar likaså och nu
En kvinnoutvecklingsgrupp.
även med en fungerande vattenDen pådrivande är Ulf Richard
försörjning.
som lagt ned mycket jobb på
att först implementera sin idé
för bland annat Mma Neatness
och Dr. Sangos fru.,Joyce, på
plats i Usangi i höstas och
efter det fått styrelsen att inse
möjligheterna. Det innebär nu
att vi tillsammans med ett
”gäng damer” i Usangi kommer att genomföra ett antal
cirklar för kvinnor i engelska,
Swahili (att skriva) samt mateHon tackar oss alla genom Edit
matik . Deltagare finns och
och låter hälsa att barnen utveck- studiematerial är införskaffat
las positivt samt att paket och
och den första cirkeln har redylikt har kommit fram till berör- dan börjat. Tanken är att föreda.
ningen bidrar med ersättningar
Äldre—och handikappboendet till cirkelledarna och visst stuhar fått lite av nystart. Ritningsdiematerial.
underlag har skickats ned och
Cirkelprojektet ska genomföLEO- styrelsen har tillsammans
ras under ett år och sedan utmed berörda på plats fastnat för
värderas.
ett förslag till byggnad. Vår ar-

Lite statistik och övrigt kring
våra projekt i sammandrag.
Vi har i år hunnit med att
skicka ned totalt 79.800:- SEK
till ”våra barn”.
Till detta kommer även lön till
Mma Sharipa och ”lekskolefröknarna” på 5.400:- samt
ytterligare 3.750:- som går till
övrig verksamhet typ Kardemummaförsäljningen.
Vi har i skrivande stund 99
faddrar till 108 barn. 83 barn
t o m grundskola + 25 barn i
gymnasiet och ”uppåt”.
Två av barnen har flyttat och
sponsorerna har fått nya barn.
Vi saknar i dagsläget faddrar
för fem barn som är i behov av
hjälp. Två av gymnasie eleverna klarade inte av sin examen ,
en går om det sista året och den
andra har börjat en utbildning
med engelska och i datakunskap i ett år. Några går på högskolor eller universitet. För de
mest utsatta barnen betalar vi
även skollunch för pengarna.
De barn som är HIV-smittade
får idag gratis medicin av regeringen. Livet har blivit mycket lättare för ”våra” barn sedan
de får hjälp av sponsorerna
speciellt de barn som saknar
föräldrar och bor hos sina gamla mor- och farmödrar. Paketen
som skickats ner till barnen har
kommit fram men ev. julpaket
måste skickas iväg redan i början på november så barnen får
dem till jul, så även för dem
som vill skicka extra pengar.
Det rör på sig.
OBS På förekommen anledning !
När Du använder Automatisk
överföring Glöm ej att skriva Ditt
namn/barnets namn på talongen.
Vi har fått in fyra försändelser
som vi inte vet vilken som är avsändaren.

Vår nya ordförande har ordet:
Jag heter Lena Talman och är sedan mars 2008 föreningens nya ordförande. Mitt intresse för Tanzania i allmänhet och Usangi i synnerhet väcktes hösten 2006 då jag via mina studier vid Mälardalens
högskola fick möjlighet att tillbringa åtta veckor i Usangi. Jag förälskade mig både i landet och de
människor jag mötte, vilket medförde att jag engagerade mig i föreningen efter min hemkomst.
Jag vill nu fortsätta på den inslagna väg som tidigare ordförande och styrelse har lagt grunden till.
Min vision för föreningens framtida arbete just nu är att kunna genomföra projektet Äldre- och handikappboende som ligger mig mycket varmt om hjärtat.
Att i framtiden satsa på projekt där avstampet är ”hjälp till självhjälp” blir allt viktigare . Ett sådant
projekt som föreningen idag driver är ”kvinnoprojektet” (se ovan) Det är en bra början på en ny
inriktning. För att lyckas fullt ut med vårt framtida arbete bör vi intensifiera vårt samarbete med
styrelsen i Usangi, för de om några borde veta vilka projekt som är möjliga att genomföra.
Avslutningsvis vill jag tacka alla medlemmar och övriga som stöder vårt arbete, för utan ert engagemang så kan vi ingenting göra. Trevlig sommar önskar jag er alla /LENA

OBS! Boka in: Torshälla marknad den 7—9 september.

