
Jambo Usangivänner!
Årets sista månad, det låter lite 
drastiskt, men vi har fått en fin 
vit vintermånad som känns bra 
inför julen och det nya året.  
Mycket händer i föreningen just 
nu. Sedan sist har Torshälla mark-
nad genomförts med ett i stort sett 
lika gott resultat som förra året. 
Överskottet går som vanligt nume-
ra till barnen i Usangi.  
Novembermötet är genomfört och 
som vanligt hade vi förmånen att 
få vara på Konstmuseet här i Es-
kilstuna Tack till er alla på museet 
för att vi får ta era lokaler i an-
språk för våra större samman-
komster.  
 
En sammanfattning är på sin plats 
vad som hänt i vårt nya  Barnpro-
jekt (som inledningsvis redovisa-
des i förra numret). Arbetsgruppen 
har under hösten haft en pågående 
korrespondens med Mma Neatness 
och de engagerade människorna i 
Usangi samt de styrande i 
Mwanga. Arbetsgruppen redovisa-
de detta på Novembermötet:  
1. Usangi består av tre distrikt och 
varje distrikt har fyra byar. Kiriche 
som är platsen där förskolebyggna-
den ska uppföras är en av byarna . 
2. Alla distrikt och byar är inklude-
rade i begreppet Usangi. Huruvida 
vi har en vänortsstyrelse i Usangi 
vet inte Mma Neatness för närva-
rande. 
3. Styrelsen för kindergarten består 
av nio personer där Mma Neatness 
är ordförande. 
4.  Kiriche får ekonomisk hjälp av 
Usangi men kommunledningen vill 
veta om vännerna i Eskilstuna 
kommer att hjälpa till med bygget. 
5. Projektet är under kommunled-
ningen och ledande person kom-
mer från ”Village Education Com-
mitté” Kontaktperson är Mma 
Neatness samt Mrs Marry Machary 
”Head teatcher Kivindu primary 
school” och Mr H Mweta ”Village 
Ecutive Officer” 
6. A. Aktiviteter i Kindergarten/
förskolan. 
 - Förskoleutbildning främst på 
engelska. 
- Sport och lek. 
- Uppträdande och skapande av 
goda vanor. 
B. Åldern för att börja på skolan är 

fyra år. 
- Det blir minst fyra klasser 
eftersom barnen stannar i tre år 
tills de börjar primary school. 
C. Skolan behöver: 
- Tre klassrum, ett kontor och ett 
förråd. Bibliotek, matsal, musik-
rum och utrymme för inomhus-
lekar. 
- Utrustning såsom TV, Datorer, 
Stolar, bord, skrivtavlor, DVD-
spelare, dataprojektorer, bilder-
böcker, samt diverse småsaker. 
- Plats för bygget finns på Kivin-
duskolans område. 
7. Materiel för bygget bl.a ce-
ment, korrugerad plåt, spik, 
skruv, timmer etc.  
 
En kartbild visades på mötet för 
att visa ”var i Usangi” Kiriche är 
beläget. Platsen är inte alls långt 
från där Mma Neatness bor. 
Ett översatt svar från Usangi: 

RE: Projekt Förskola 
(Kindergarten) för handikap-
pade. 
(Titeln ovan är av stor betydel-
se) 
Utbildningsavdelningen i 
Mwanga distrikts rådsförsam-
ling har fått information från 
Mma Neatness rörande er villig-
het att hjälpa oss med att uppfö-
ra en kindergarten/ förskola på 
Kivindu småskolas område i 
Kiriche. Vi har börjat införa 
förskoleutbildning på Kivindu 
men programmet är taget från 
småskolan och inte lämpligt för 
barn med särskilda behov/
funktionshindrade då de inte kan 
följa undervisningen lika bra 
som normalbarn kan. Genom att 
få den här skolan kan båda 
grupperna lära sig på samma 
sätt och lika lätt.  
Vi är tacksamma att höra om 
projektet och som del av kom-

munalt bidrag försäkrar vi att vi 
kommer att delta tillsammans 
med er för att nå projektets mål.  
Vårt bidrag består av anskaff-
ning av korrugerad plåt för en 
klass, sand för tillverkning av 
tegelsten och en lastbil för trans-
port av material som behövs för 
bygget. Dessutom kommer vi att 
förse projektet med läroplaner, 
lärare och undervisningsmateri-
al.  
Vi tackar hjärtligt i förskott och 
hoppas att det här projektet blir 
stöttat av våra vänner så att vi 
kan rädda den här missgynnade 
gruppen av barn.  
Högaktningsfullt 
S Mderu 
Mwanga District Education Offi-
cer. 
Mötet gav styrelsen och arbets-
gruppen stöd för att försöka 
genomföra projektet enl. de 
riktlinjer som arbetsgruppen 
föreslog. (Dessa finns i punkt-
form på vår hemsida) 
 
Vidare på mötet visades bilder 
av Inger Wikström från De akti-
vas ”vårresa” till Tanzania med 
safari i flera viltreservat samt 
besök i Usangi. En fantastisk 
upplevelse som Inger på ett med-
ryckande sätt förmedlade.  
 
På mötet påbörjades försäljning 
av årets Usangikalender där allt 
överskott tillfaller barnprojektet.  
  
Föreningen hade ordnat hemba-
kat färskt bröd ,en ostsmörgås, 
som de närvarande ”bjöds” på 
(frivillig avgift där allt går oav-
kortat till barnprojektet.) 
Som vanligt hade vi försäljning 
och lotterier samt en trevlig my-
sig samvaro. 
Tack till er alla som bidrog till 
mötets genomförande och tack 
till er alla som stöder vår verk-
samhet i Usangi.  
Vi ser barnen som det viktigaste 
att satsa på. De är 
framtiden.  
Vår fadderverk-
samhet utvecklas 
positivt. Fast några 
fler faddrar behövs 
alltid. 
 

Habari 

Vänortsföreningen vill passa på att tacka Strängnäs Måleri AB samt CIM AB Måleri 
som på mötet köpte 40 styck Usangikalendrar för att i sin tur ge som julgåva till sina 
medarbetare och kunder.  
Företagare, Föreningar, och alla ni Usangivänner kanske en idé även för er att 
stötta föreningens projekt för vårt Barnprojekt med en extra Julgåva?  
                       Använd vårt PG ange ”Barnprojektet” på talongen.  
 

Med ännu ett stort TACK och tillönskan om en God Jul och ett Gott Nytt År till er 
alla Usangivänner för Ert stöd avslutar vi årets sista Nyhetsbrev. 

December 2012  

V
ä

n
o

rt
sf

ö
re

n
in

g
e

n
  

E
sk

il
st

u
n

a
-U

sa
n

g
i 

N
yh

e
ts

b
re

v 

 
 

Årgång 8 Nummer  3 

Till red: 738svensson@telia.com   

En bild från själva platsen där 
skolan ska uppföras. 


