
Jambo Usangivänner! 

Det var ett tag sedan förra ny-
hetsbrevet och det mesta lunkar 
på,...kan tyckas. Men det är 
mycket som händer ”i det lilla” 
Vårt årsmöte i mars på Eskilstu-
na Konstmuseum är ju avklarat. 
Ett nyval Lisa Friberg valdes in i 
styrelsen och vi alla ser fram 
emot att ta del av dina idéer Väl-
kommen.  Fö önskade mötet att 
en budget skulle följa den ekono-
miska redovisningen vilket kom-
mer att ske. På mötet visades ett 
bildspel lite utanför det vanliga 
från Pingstförsamling i Ärla ´s 
projekt i Msabara ( se vidare 
www.Tanzaniaprojektet.se) av 
fotograf  Christer Dahlin som 
nyligen hade kommit hem där-
ifrån. Bilder som vi alla bär med 
oss minnet av. Tack Christer.  

Sen senast har vår  hemsida fått 
ny ”design” men adressen är den 
samma www.usangi.com   

Förresten Tack för att du betalar 
medlemsavgiften och ”Du har 
väl inte glömt att betala ” (för att 
travestera SVT) Som en händelse  
håller vi på att stämma av med-
lemsmatrikeln  i föreningen.  Det 
är en ökning även i år och då 
kanske framför allt med fadder-
föräldrar och det är bra men tänk 
om alla fadderföräldrar kunde bli 
medlemmar i föreningen Vad 
många vi skulle bli. (även om ni 
inte är bosatta i Eskilstuna.)  
Vänortsföreningen har för närva-

rande ”kontakter” med 197 
adresser . På varje adress finns 
alltså medlemmar /faddrar som 
i sin tur  kan vara både familjer 
och enskilda samt föreningar  
Av dessa är det hela 131 som 
sponsrar 157 barn. Fantastisk 

I föreningens åtagande finns 
även medskick till personal på 
två kindergarten och en barn-
hemshjälp samt även löner till 
kvinnoprojektet. Dessa pengar 
kommer dels från enskilda dels 
från Torshälla församling. 

Föreningen skickade 135.000:- 
SEK ner till Usangi för de tre 
första månaderna av insamlade 
medel  enl ovan. .Denna sänd-
ning” innehöll lite extra insam-
lade medel. Från Hällby skola 
pengar till en ny vattenpump 
vid barnhemmet. Kardemum-
mapengar till Peter Patrik samt 
pengar så han kunde färdig-
ställa det så kallade Patientkö-
ket”.  ( Det var det senaste 
projektet som Örjan ”med 
personal” initierade vid fjol-
årets besök och som vi berätta-
de om i förra Nyhetsbrevet.)  
Ett bevis på att pengarna kom-
mer fram är en liten söt histo-
ria. Häromdagen fick Edit ett 
sms från Peter Patrik där han 
frågade efter adress till den 
som sponsrar hans lilla flicka 
som är brännskadad.  
Bakgrundshistorien är denna: 
En av sjuksköterskeeleverna 
som var i Usangi förra året 
träffade Peter och hans familj, 

såg denna svårt brännskadade 
flicka och frågade Edit om fö-
reningen kunde hjälpa henne att 
skicka pengar som stöd och 
hjälp Så ordnades och hon är 
nu en av föreningens sponsorer 
och flickan ett av ”våra barn”. 
Peter tackar således både hen-
ne, Gud och oss alla för det 
stöd flickan får. (Peter är som 
de flesta i Usangi troende). 

 Mälardalens högskola har 
som vanligt årligen flera stu-
denter i Usangi. Tråkigt nog 
har vi dåligt koll på dessa då 
Högskolan ser det bara som en 
del av samarbetet med sjukhu-
set och högskolan.  

 Trädprojektet  finns planer på 
att utvidga som tidigare nämnts 

Vi vill på plats se hur Äldre-
projektet ska förverkligas då 
det verkar svårt att få till en 
samsyn på hur det ska se ut och 
då inte bara själva byggnaden 
utan hur det framledes ska or-
ganiseras och ekonomiseras. 
Många i Usangi önskar få det 
till stånd, men hur är väl den 
springande punkten.  
Kanske redan nästa år då vi 
planerar en resa till Usangi. Vi 
hoppas att dels få träffa styrel-
sen (LEO) och penetrera de 
problem de har med att rekryte-
ra medlemmar till sin styrelse 
(också) dels hur de vill att vi 
ska jobba vidare inom Vänorts-
föreningens ramar. 
Till sist önskar vi er en skön 
sommar och tack alla för ert 
stöd. 

Habari 

Vi har ju efterlyst kommentarer/insändare från ”läsekretsen” men det har varit lite..mycket lite. Så under-
tecknad tänkte ge en liten reflektion på temat Tänk om…. 
Tänk om vi kunde ha en volontär på plats och en väl fungerande ungdomlig styrelse i Usangi som drev 
detta Äldreprojekt och samtidigt kunde rusta upp UVTC. Och tänk om vi även kunde gemensamt planera 
för en utvidgning av Trädprojektet Tänk om en representant från Eskilstunas politiker hade möjlighet att 
resa med och vara medverkande på plats i Usangi och där ge Usangiborna löfte om att vi även kunde 
genomföra ett utbyte så att några personer från Usangi fick besöka sin vänort. Det var länge sedan nu vi 
hade besök..  Vi vet att behovet av ett nära samarbete är önskvärt Så tänk om det gick att genomföra de 
tänkta projekten 
Så till sist En trevlig sommar önskar vi alla er och vi ses om inte förr på Torshälla marknad. 
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Årgång 6 Nummer 1 

Skolbarn planterar ”våra” träd. En 
kille har då väldigt kul !  
Foto: Annelie 08 

Edit med ett av alla våra barn. Bilden 
från 06 men lika aktuell i dag.  

Till red: 738svensson@telia.com   

En bild med bilder från årsmötet med 
Christers bilder på väggen, . Är det månne 
ekonomiska spörsmål som avhandlas?. 


