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killar som har blivit stora:
Abeli Eliewaha och Benidict
Våren är nu här på allvar. Årsmötet är genomfört och nu ser vi Fupi har nu börjat med sina
universitetsstudier. Abeli
framåt mot nya utmaningar och
nya utmaningar fick vi på årsmö- som är föräldralös och Benidict har fattiga föräldrar och
tet.
många syskon skulle aldrig
Först lite allmänt vad som hänt
inom vår verksamhet: Har nämnt kunna läsa vidare utan hjälpen de får från sina faddrar.
det på vår hemsida men är värt
Det är bara två av flera som
att även ta upp här då alla inte
har tillgång till ”nätet” :
nu har blivit stora och studeMma Monia har tillsammans
rar vidare.
med Kjula-Kafjärden ordnat så Det är i dag 155 barn som
att kollekten från två kyrkor vid sponsras via föreningen. Som
ett tillfälle tillfaller vår verkni alla vet stiger månadskostsamhet.
naden när barnet har kommit
En ung flicka, Angelina11 år,
i ”gymnasieåldern”. För någhar på eget initiativ startat en
ra faddrar kan den högre avinsamling och lyckats få ihop
giften på 210:- kännas belite över 400:- kronor som hon tungande. Men ett tips är att
har skänkt till barnen i Usangi. dela med någon annan person
Vilken grej. Vi har skickat ett
För det enskilda barnet är det
Diplom och tackat för den fina mycket viktigt att få fortsätta
gåvan.
i skolan. Utbildning är framDet har kommit dystra besked
tiden.
från Usangi vad avser vädersituationen. Det har varit en ihållande torka ända sedan i december. Lite regn har nu kommit men alldeles för sent. Det
bara gör situationen än värre.
Matpriserna har gott upp kraftigt. Som exempel kostar nu en
säck majs ca 200:- kronor (i
svenska pengar vilket är mer än En bild där vår nya ordförande Lena
Talman presenterar sig.
en fördubbling) Föreningen har
skickat ner en extra slant till
Så åter till Årsmötet. Siv
Mr Allen för att kunna bistå de
Wahlgren—Lindberg hade
mest utsatta. Här kommer vår
avsagt sig ordförandeposten
fadderverksamhet in och gör
men fortsätter dock som supdet möjligt för många barn att
pleant i styrelsen. Nya förutfå mat för dagen. Fantastiskt att
om Lena (ovan) är även Guddenna verksamhet fungerar så
run Carlström och Karin
bra.
Blix. Som ny revisor valdes
Lite mer kring vardagen i
Siw Jansson.
Usangi: En familj med fem
Det var en givande diskusbarn (två har faddrar) där försion på mötet kring våra oliäldrarna insjuknat i TBC, och
ka projekt i Usangi. Diskusvarit inlagda på sjukhus i
sionen mynnade ut i följande
Tanga men vårdas nu av sin
punkter: Satsa på de projekt
gamla mammas föräldrar, äter
som går bra, exempelvis fadmedicin men de är mycket svaderverksamheten som är ett
ga, orkar ingenting.
utmärkt projekt.
Nu lite mer positivt. Två små
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Undersöka möjligheter att
omfördela de pengar som nu
ligger i Äldre och Handikappprojektet då det verkar alltför
komplicerat att fortsätta med
nuvarande förutsättningar.
Är det möjligt att bygga ett
”Kvinnohus” som föreningen
”äger” och hyr ut till ensamstående kvinnor som förutom
sina egna barn kan ta hand om
föräldralösa fadderbarn och
på så sätt finansiera boendet?
Ett utökat samarbete med
kvinnor för olika projekt där
det av Ulf-Richard initierade
utbildningsprojektet kunde
vara vägledande.
Se över möjligheterna att få in
mer ”betydande lokala makthavare” i våra projekt och
även då få den lokala styrelsen (LEO) mer aktiv.
Anordna ett seminarium, förslagsvis i stadshuset, kring
föreningens nuvarande och
framtida arbete i Usangi.
Vi har i styrelsen penetrerat
de utmaningar som diskuterades och det är ju så att allt ska
ske i samverkan med den lokala styrelsen (LEO) vilket
innebär många och intressanta
diskussioner på plats i höst.
Resan till Usangi blir allt viktigare för föreningens framtid.
Eskilstuna kommun ger inga
bidrag för resa utan resenärerna får bekosta allt själva.

För att stimulera till Usangiresan visade
avgående ordförande Siv ett uppskattat
bildspel från Usangi på årsmötet.

Asante sana till er alla

Årets Usangiresa går av stapeln sista veckan i augusti alt 1 september. Om resan sker mitt i veckan så
kostar en biljett 7.202:- och de som är över 60 får ytterligare 10% rabatt. Detta kräver dock att resan
beställes över internet. Många frågor har kommit om hur länge vi förväntas vara borta. Svaret är individuellt. Allt från 2 veckor till 5 veckor har framkommit. Det finns lite olika resvägar, men planet startar
oavsett mellanlandningar från Arlanda och landar på Kilimanjaro flygplats i bägge fallen och vi får skjuts
därifrån till Usangi.
För att stämma av vore det mycket bra om alla resenärerna kunde träffas en försommarkväll för att stämma av och gå igenom vad som förväntas av oss under resan. Önskemål om Safari och bad förutom de
besök hos fadderbarnen samt möten med LEO för gemensam planering inför framtiden som är syftet med
resan. Du som vill med, vi träffas torsdagen den 26 maj klockan 18.30 hemma hos Edit och Örjan
på Nybyvägen 2 Torshälla för att gemensamt besluta hur resan kommer att genomföras. Kontakta
Edit tel. 016-35 52 83 eller Sven via e-post 738svensson@telia.com

