
 

Hej alla Usangivänner! 

Tänk vad tiden går. Solen vär-
mer, det är snart midsommar och 
det händer saker hela tiden.  

Föreningen har sedan årsmötet  
en ny styrelse med en ny ordfö-
rande. Det är Siv Wahlgren –
Lindberg som från och med mars 
i år leder styrelsearbetet. Lena 
Talman har på grund av tidsbrist 
tackat nej till ännu en period men 
finns kvar som suppleant. Edit 
Jordman har nu släppt kassörs-
jobbet och kan koncentrera sig 
helt på  fadderverksamheten. 
Som ny på kassörsposten åter-
finns Ulla Lindberg. Ytterligare 
en ny person valdes in som sup-
pleant vid årsmötet; Maria Norr-
fall. För övrigt återfinns ”det 
gamla gänget”. 

På årsmötet efterlystes en träff 
för dem som är intresserade av 
att åka med till Usangi i höst. 
Redan lördagen den 13 juni 
klockan 14.00 hemma hos Edit 
och Örjan kommer träffen att 
genomföras.  
Du som har funderingar är 

alltså välkommen hem till Edit 
och Örjan där vi informerar 
och diskuterar resan och övri-
ga ”kringaktiviteter ” som kan 
vara aktuella. Ring 016-35 52 
83 eller mejla på 
edit.jordman@swipnet.com om 
du planerar att komma. 
Vi har haft korrespondens med 

Usangi, både med LEO och 
när det gäller fadderbarnen. 
Det har varit torrt och varmt 
pga försenad regnperiod. När 
den till sist kom, två månader 
senare än vanligt, så har det 
varit svårt att så den gröda 
man brukar, men som Mr. 
Nelson skrev i sitt brev ”bättre 
sent än aldrig” (fritt översatt, 
och det verkar som de tar detta 
med jämnmod).  

Lite information kring våra 
projekt. 
Först Fadderbarnen som är 
vårt största och kanske det 

mest angelägna projekt. Allt 
fungerar som det ska enligt 
Mma Neatness och ”våra 
barn” får ett allt bättre liv med 
de möjligheter som skapas när, 
som i de flesta fall, föräldrarna 
inte längre finns eller klarar att 
ge barnen det nödvändigaste 
av livet nödtorft. Vi har 118 
barn i dag, eller tyvärr bara 
117 då ett av barnen dog i ma-
laria nu i april. Det är inte bara 
Aids som skördar offer. 
Vi är flera faddrar som skrivit 
ned och även skickat foto på 
oss och Edit uppmanar er alla 
fadderföräldrar att göra det-
samma. Vi eftersträvar att bar-
nen ska skriva till sina 
”svenska föräldrar” och det 
verkar som att om vi börjar så 
går det lättare att komma igång 
även för dem. Edit har lovat att 
ta med sig era brev och distri-
buera dem på plats i höst. 
Det fattas även ett par faddrar. 

Är det någon som vill dela med 
sig och få ett afrikanskt barn så 
hör av er till Edit. Tack till er 
alla faddrar! Ni gör en värde-
full insats.    

Äldre och Handikappboendet 
Går långsamt framåt ”ibland tre 
steg fram och sedan två tillba-
ka.” Insamlingen pågår och vi 
närmar oss målet på 100.000:- 
SEK men kronan är svag för 
närvarande och lågkonjunktu-
ren är global. Det senaste bre-
vet från LEO, där man nogsamt 
har penetrerat projektet, ser 
man svårigheter att kunna driva 
en verksamhet ekonomiskt när 
byggnaden är klar. Detta är 
intressant för projektet är ju 
inte bara en byggnad. Detta 
kommer att diskuteras på plats i 
höst. Vilka lösningar finns. 
Behovet är stort. Fortsättning 
följer... 

Våra andra projekt går framåt. 
Kvinnoprojektet kommer att 
stämmas av under resan i höst. 
Krukmakeriet är som vanligt 
tacksamt. Full sysselsättning 
som det verkar trots konjunktu-
ren. 
Trädprojektet  finns planer på 
att utvidga som nämnts i tidiga-
re och även detta kommer vi att 
diskutera i Usangi i höst. Tills 
vi vet mer pågår trädprojektet 
som tidigare. 
Vi önskar er alla En trevlig 
sommar. Vi ses väl på Torshäl-
la marknad 12-13/9?!  
OBS Du som har e-post. Skicka 
den snälla! För vår administra-
tion och för miljöns skull.Tack.   

Habari 

På vår uppmaning att på denna plats kunna framföra sina funderingar eller åsikter måste vi  nu ta 
den i anspråk själva och framföra ett problem som vi själva har uppmanat till. (Lite skämmigt är 
det.)  Det gäller den automatiska banköverföringen till fadderbarnen. Detta fungerar utmärkt 
inom ”vår” bank, Nordea, men alla ni som har annan bank, då blir det lite problem. Inom Nordea 
finns angivet vad pengarna kommer från och till vilket syfte. Från andra banker står bara en sif-
ferkod. Det kommer in pengar till vårt konto prydligt varje månad men vi har mycket svårt att 
spåra från Vem och till Vad.  Det är ett problem då det är mycket svårt att spåra då allt fler nu 
börjar använda denna tjänst. Vad gör vi? Ni som inte har Nordea och har automatisk överföring 
kan ni prata med er bank om möjligheten att skriva exempelvis fadderbarnets namn på talongen?  
Om detta inte går så ber vi er att återgå till att betala som vanligt. Till exempel betala varje kvar-
tal/halvår. Skicka era frågor till vår kassör Ulla på :ulla.jansson2@bredband.net eller ring Edit 
som fadderansvarig på telefon 016-35 52 83  eller kontakta red: 738svensson@telia.com   

.  
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