
Jambo Usangivänner! 

Då börjar sommaren lida mot 
sitt slut och med höstens intåg 
kommer Torshälla marknad. 
Som brukligt är finns Vänortsfö-
reningen Eskilstuna —Usangi 
representerade i hörnet av torget.  
 

Vid vårens styrelsemöte disku-
terade om vi skulle byta fokus på 
vårt gamla projekt 
”Äldreboendet” som mer eller 
mindre har gått i stå då vi har allt 
svårare att få ett rejält gensvar 
från styrelsen i Usangi. 
 Förslaget att byta inriktning 
kommer (givetvis) från Mma 
Neatness och Mr Allen. De ser 
behovet av en mer genomarbetad 
skola där barnen mycket tidigt 
lär sig engelska för att kunna 
klara senare högre utbildningar. 
Vi ser dock liknande problem 
som med äldreboendet, vad avser 
en byggnation och en ansvarig 
projektledare på plats, men till 
skillnad från äldreprojektet i 
dagsläget är intresset högt från 
Usangi.   
Vid årsmötet diskuterades frågan 
och styrelsen fick uppdraget att  
genomföra ett extra möte med 
fokus på hur vi skulle agera. 
Detta genomfördes också.  
Beslutet är nu att gå på för-
slaget från Usangi . 
Vi har tillsatt en liten arbets-
grupp för att försöka få till 
stånd ett genomförbart projekt.  
 

Ett underbart program genom-
fördes i Fors kyrka med initia-
tiv från och som ansvarig för 
program och genomförande var 
Angelina, vår nya styrelsemed-
lem. Det var den konsert som 
vi flaggade för i vårt förra Ny-
hetsbrev.   
Kollekten från konserten skulle 
gå till behövande barn  i 
Usangi.    
 I en fullsatt kyrka genomför-
des ett musikprogram, som vi 
som var där, sent kommer att 

glömma.  
En grupp ungdomar som vill 
påverka och tror att det är 
möjligt är underbart att få se 
och höra. 

Vi från föreningen vill passa 
på att tacka ungdomarna med 
Angelina i spetsen samt alla 
sponsorer och inte minst Fors 
Kyrka för det fina stöd som 
gavs. Även ett varmt tack till 
er alla som var där och 
skänkte pengar till Usangis 
barn. Det blev totalt  7583:- 
SEK  

I förra numret berättade vi 
kring fadderverksamheten. 
Den är vårt största åtagande 
och fungerar bra. Svårigheter 
finns och det är bland annat 
att skicka ner brev till Mma 
Neatness och Mr Allen. 
Skickar vi med postadress 
Usangi kan det bli problem 
med att försändelser 
”försvinner”. Så vi får fort-
sätta att skicka via Moshi. 
Än en gång: Snälla ni 
faddrar som av någon anled-
ning vill ”hoppa av” hör av 
er så vi får en möjlighet att 
skaffa en ny sponsor.  
Vi har fått information om att  
föreningen ”De aktiva” hade 
besökt Usangi i sommar och 
träffat några av våra fadder-
barn (eg. några av era fadder-
barn) och framfört hälsningar 

samt lite medskick till några 
lyckliga barn. Mycket upp-
skattat har vi hört från Mma 
Neatness. 

Höstens resa blir inte av. Vi 
har svårt att hinna med plane-
ring och då vi åker i stort sett 
helt på egna pengar är det 
mycket som skall passa in. 

Vi har i år fått ett bidrag 
(litet, men mycket välkom-
met) från kommunen som vi 
inte kan utnyttja, men vi hop-
pas att det kan överföras till 
nästa år.  
Vi inom faddergruppen öns-
kar genomföra en uppfölj-
ningsresa i vår om möjligt. 
Kanske den sista för den nu-
varande faddergruppen. 

På senaste styrelsemötet hade 
en av våra ledamöter, ”Ullis” 
en förfrågan i sin linda om en 
person som önskade åka som 
volontär till Usangi. 
Tänk om…  
Föreningen har behov av vo-
lontärer som har möjlighet att 
på plats hjälpa till att genom-
föra våra åtaganden. 
En tanke är att en volontär 
skulle kunna följa upp vår 
fadderverksamhet grundligt 
på plats och kunna dokumen-
tera verksamheten. När vi är 
där så är tidsramen väldigt 
snäv. Ett kort besök och sedan 
skynda till nästa familj. Tänk 
att kunna besöka varje barn/
familj en längre period och 
verkligen följa upp vad som 
skett och vilka planer om 
framtiden som finns. 
Ett annat projekt där det bor-
de finnas en projektledare/
volontär på plats är fortsätt-
ningen på ”Äldreboendet”  
Tänk om det gick att genom-
föra. Vad intressant och bra 
det skulle kunna bli. 
Vi får se hur möjligheten ut-
vecklas. Men tänk er en Vän-
ortsvolontär på plats i 
Usangi !(?) 

Habari 

 
En hälsning från Mma Neatness! Det är för närvarande kallt, torrt och dammigt i vår vänort. Hon mår 
bra och ser (som vanligt) fram emot besökare från Eskilstuna. 
  
Årets Torshälla marknad är den 8 och 9 september med start klockan 10 bägge dagarna! 
En traditionell hantverksmarknad i gammeldags miljö med Ca 130 knallar och vi är en av dem, 
om inte direkt knallar, så finns vi med. 
Du som har möjlighet att ställa upp. Hör av dej, vi behöver folk som tycker det är kul att agera 
”knalle”. Överskottet går som vanligt oavkortat till vår verksamhet i Usangi. 

Augusti 2012  
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Till red: 738svensson@telia.com   


