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Hej alla Usangivänner!

att vinna en vacker oljemålning. Vi har löfte om sponsJa, då är hösten här med tända
ljus och en kopp te i brasans sken ring vad avser tryckning och
då går allt vi får in till vårt
och en förväntansfull väntan på
Äldre— och Handikapprojekt.
jul och nyår med allt vad det
innebär.
Faddergalan har nyss genomförts och som vanligt numer är
Det som väntar oss närmast i
föreningen är nu den 26 novem- Eskilstuna i topp vad avser
storstädernas givmildhet. Men
ber då vi har vår årliga Medlemsträff. Som vanligt så ställer kom ihåg, då har man inte
räknat med den insamlig som
Eskilstuna Konstmuseum upp
ni alla våra faddrar bidrar med.
som värd och inte bara det utan
Kenneth Åström har lovat att
guida oss på utställningen. Det är
mycket spännande som händer
på Konstmuseet i höst.
Det blir även spännande på mötet
då vi förväntar oss helt färska
rapporter från Usangi. Det är Lill
Ågren och Anneli Jordesköld
med ”ressällskap” som kommer
hem efter en Usangisemester. Nu
har det väl inte varit så mycket
semester utan som vanligt så
blev det massor av medskick
vilket, också som vanligt, övervikt.
Som vanligt hoppas vi att ni möter upp och är med för att påverka våra olika projekt. Tillsammans kan vi säkert ”sy” ihop
något bra?

Vår kassör Edit har nyligen
skickat ned årets sista sändning till Mma Neatness och
hennes ”tjejer” som hjälper
henne och inte att förglömma
Mr. Allen.
Under året har vi skickat ned
177.390 :-SEK. Här ingår
också lönen till Mma Sharipa
på Barnhemmet med 4x 900:Kr.
Till detta kommer även lönen
till de två ”lekskolefröknarna”
4x1800:- kronor.
Vi skickar pengarna i förskott
varje kvartal. Det innebär att
föreningen ligger ute med
pengar stundvis och det finns
någon ibland som glömmer att
skicka in pengar för sitt barn.
En av de saker vi hoppas på är
Du som brukar glömma Har du
årets Kalender . Vi har i årets
tänkt på att låta din bank sköta
upplaga kombinerat kalendern
det? Alltså Automatisk överfömed ett lotteri på en tavla som är ring. Det är många av er fadinköpt i Bagamojo och skänkt till derföräldrar som har gjort så
föreningen. Vi har för avsikt att och det fungerar utmärkt. Men
trycka upp 120 kalendrar, det vill glöm ej att skriva ditt namn
säga 120 lotter. För det facila
och barnets namn på talongen
priset av 100:- kronor får du en
för att undvika att vi inte
Usangikalender och en möjlighet ”hittar” vem som skickat och

Köp årets kalender som vi börjar att
sälja på vår medlemsträff den 26 november 120 ex = 12.000:- SEK till vårt projekt för Äldre och Handikappade i
Usangi.

.

vem som ska ha pengarna.
Lite övrigt kring våra projekt.
Arbetsgruppen för Äldre och
handikapprojektet för en något
haltande men ändå, dialog med
Usangi. Ritningsunderlag har
skickats och diskuterats på
plats. Vi har fått några synpunkter och behöver komplettera vår kommunikation. Det är
svårt att nå varandra med brev
och strömmen verkar fungera
sämre än vanligt i Usangi. Vi
för vår dialog via brev och
ibland fax däremellan via epost. Problemet är att närmaste
”faxstation” är i Mwanga och
datorer som fungerar blir, i de
flesta fall, Moshi som det nu
verkar.
Forum Syd har äntligen beviljat
vår förstudie från 2006 och det
är nog läge att försöka få till ett
nytt projekt Men inte till byggnader betonas fortfarande.
På ”äldrekontot” finns i dag
82.330:- kronor.
Trädplanteringsprojektet fungerar bra och vi har för avsikt
att diskutera närmare med berörda på plats att utöka detta
projekt till att även gälla exempelvis övrig odling typ VIskogen. Inget mer konkret
ännu.
Vid Torshälla marknad gick
försäljningen bra trots det dåliga vädret. Tack till er alla som
handlade och till er som var
försäljare.

Kvinnoutvecklingsgruppen
har som det verkar kommit i
gång bra. Ulf Richard har haft
kontakt och förtydligat lite
kring antalet lärare och hur
själva rapporteringen kring de
olika grupperna och så, ska gå
till. Här hoppas vi på mer
information från årets resenärer på vårt medlemsmöte så
KARIBU den 26 november

