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månadsvis och de kvitterar
på listor som skickas hem till
Vi börjar detta Nyhetsbrev med
Edit för vår uppföljning.
glimtar från årsmötet som tradiMånga var intresserade vad
tionsenligt genomfördes på
som har hänt med barnen
Konstmuseet i Eskilstuna (Ett
samt när åtagandet som fadvarmt tack till er alla på museet)
der upphör. I princip upphör
Trettio personer hade hörsamåtagandet när barnet har gått
mat vår inbjudan som vid anut motsvarande gymnasiet .
komsten blev bjudna på en
På mötet beslutades att föresuperb soppa med en ”nybakad
ningen kontaktar fadderförälostmacka” till.
dern när så sker och om man
Efter mötet var det tillfälle för
då vill fortsätta att stödja
lotterier och fika med hembabarnet för vidare studier så är
kad godbit.
det upp till var och en.
Vinnare av årets kalenderpris
Man kan se en klar förbättdelades ut till vinnaren Anita
ring totalt sett och många
Larsson.
goda exempel nämndes där
En ny styrelse blev vald och
barnen hade studerat till både
enligt stadgeändringen som
läkare och lärare men även
beslutades förra året och som
att vissa hade valt andra yrnu har trätt i kraft, så valdes
kesbanor.
ordförande Lena Talman på två
Föreningen administrerar den
år. Det innebär att kassör och
sista mars 170 barn. Vi ser
ordförande framgent kommer
till att Sofia som jobbar på
att väljas växelvis. Två nya
barnhemmet får lön samt att
valdes in i styrelsen, Camilla
lönerna till ”dagisfröknarna”
Di Battista och Angelina Pavapå förskolan kommer fram,
nelli. Till ny revisor valdes
dessa sponsras av Torshälla
Jimmy Jansson.
församling.
Programmet under kvällen
Ett stort problemet är att flera
kretsade till stor del kring vårt
av faddrarna ligger efter med
stora åtagande Fadderverksina betalningar och vi försösamheten. Föreningens fadderker att stöta på så gott vi kan.
ansvariga Edit Jordman blev
Snälla ..Du som är fadder
intervjuad och berättade både
Om du av någon anledning
om bakgrund och tankar kring
inte vill eller kan fortsätta
hur det kan bli i framtiden.
med ditt åtagande. Meddela
Några axplock från intervjun
oss snarast.
kan vara av värde att nämna:
Att vara fadder innebär att man
kontaktar föreningen om man
av någon anledning inte vill
eller kan fortsätta sitt åtagande.
Våra bidrag skickas i slutet på
varje kvartal till en bank i Moshi där Mma Neatness med två
”hjälpredor” hämtar ut pengarMma Neatness och Edit besöker en av
na och samtidigt växlar till
våra ”fadderfamiljer ” vid ett tidigare
Tanzaniska schilling. De åker
till banken i omgångar och de
En viktig fråga kom upp som
behöver alltid vara fler för att
rör vårt stora projekt ÄldreMma Neatness kan kvittera ut
och handikappade. Vänortspengar. Bidragen delas sedan ut
föreningen har mycket svårt
till barnen/familjen, i regel

Vänortsföreningen
Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Jambo Usangivänner!

Till red: 738svensson@telia.com

att få rätsida på projektet. Vår
gamla styrelse i Usangi
(LEO) är svåra att nå och vi
har försökt att på flera vis få
projektet i hamn. Men det är
svårt om man inte på något
sätt är på plats och kan
gemensamt med LEO planera
hur projektet ska genomföras.
Vår gamla LEO-styrelse har
även de blivit gamla och behöver säkert en föryngring.
Nu har vi fått ett nytt förslag
från Mma Neatness och Mr
Allen som verkar väl underbyggt om en fortsättning på
projektet men med en annan
inriktning. Förslaget, (på tre
A4 ark) delades ut men tidsbristen innebar att Årsmötet
beslutade att träffas före
semestern och att då bara diskutera denna fråga. (En sammanfattning av översättningen
går med som bilaga) Styrelsen
har i dagarna satt samman en
skrivelse som har skickats ned
till Mma Neatness och Mr
Allen med kompletterande
frågor som vi anser bör finnas
med i den kommande diskussionerna av projekten.
Så mina vänner Vi inbjuder
er ånyo till ett möte på Konstmuseet den 10 maj klockan
19.00 för att diskutera denna
fråga. Meddela via E-post
(nedan till vänster) eller telefon om du kommer. 070-314
73 51
Peter Patrik och Mma Neatness hälsar till er alla och
tackar för det jobb ni alla lägger ner för att stötta Usangi på
många sätt. Vädret är besvärligt. Runt jultiden kom det
regn men alldeles för mycket
efter en lång torkperiod och
nu är det för lite, igen. Men
folket har sått och hoppas att
vädret ska bli mer normalt
igen.
De frågar även om de får något besök i höst.

Årets Usangihöjdare?
Vår nya styrelseledamot Angelina har satt samman ett fantastiskt projekt. Den 3 juni klockan 1900
kommer en konsert att genomföras i Fors kyrka med Usangi tema. Alla medverkande ställer upp ideellt
och församlingen ”lånar” ut kyrkan för detta unika arrangemang.
Det är duktiga skolungdomar som har musiken som hobby (ännu i alla fall) och de vill gärna vara med
och bidra på sitt sätt. Tanken finns att vi även kan ordna en liten utställning i samband med konserten.
Planeringen pågår för fullt. Så boka redan nu den 3 juni klockan 19.00 mer information kommer i dagstidningarna.
Och redan nu den 10 maj ska vi således diskutera kring förslaget som kommit från Usangi om möjligheterna till att ändra inriktningen på projektet Äldreboendet mot en förskola med engelska som inriktning.
Om du inte kan komma så hör gärna av dig via E-post eller brev så tar vi upp dina synpunkter på mötet.

