
 
 
 
 
 
 
 
 
då hon bor utanför Västerås 
och har svårt att hinna med 
styrelsearbetet. Ett varmt 
tack för din tid i styrelsen. 

Jambo Usangivänner! 
Helt plötsligt är hösten här och 
vi kommer snart att sitta inne 
och mysa med ljus och det som  
tillhör. 
Våra Usangifarare har nu kom-
mit hem med ny information om 
Eskilstunas vänort i norra Tan-
zania.  
Skall försöka återge de berättel-
ser som vi tagit del av: 
Våra nya medlemmar Sabah 
och Ruba hade på eget initiativ 
samlat in pengar för att rusta 
och bygga om lekparken i an-
slutning till den förskola som 
Torshälla Församling driver 

med stort stöd av föreningen. 
Målet var att på två veckor köpa 
in material och på plats bygga 
upp en fungerande mer pedago-
gisk lekyta. De klarade detta 
och nu har barnen en fin lek-
plats.  
Kan nämnas att förutom Peter 
Patrik anlitades den dövstumme 
snickaren, Adamu, som före-
ningen kunnat hjälpa med inköp 
av verktyg. Tack till er som 
gjort detta möjligt. Kom på 
Novembermötet och hör när 
Sabah berättar om hur de lycka-
des genomföra detta projekt. 
 
Kindergartenprojektet besök-
tes och arbetsgruppen har träffat 
de ansvariga. Bygget går framåt 

enligt tidsplanen. Vissa pro-
blem med tidsplanen befara-
des då andra aktörer i region-
en vill ha jobb utfört av de 
som anlitats att bygga upp 
skolan. Gruppen konstate-
rade att all dokumentation är 
helt till fyllets, men gruppen 
befarar att nya kostnader 
kommer till då bygget blir 
färdigt. Stort ansvar ligger 
här på den lokala lednings-
gruppen då vi från förening-
ens sida tydligt har redovisat 
att vi endast kan bistå med de 
under många år insamlade 
medlen på 100,000:- SEK. 
som vi tidigt har redovisat. 
Till exempel önskar de bygga 
ett mindre hus i anslutning 
till skolan. Efter diskussioner 
framkom att det skulle bli 
toaletter för att de funktions-
hindrade barnen måste ha 
nära tillgång vilket är en bra 
synpunkt men det ligger på 
den lokala ledningsgruppen 
att försöka genomföra detta. 
Här kan nämnas att Ruba och 
Sabah fick ”pengar över” och 
donerade ytterligare en 
summa för att man skulle 
kunna tillverka 28 skolbän-
kar till ett överenskommets 
pris för att användas i Kin-
dergartenprojektet.  

Fadderverksamheten följdes 
upp ”som vanligt”. Många 
besök ute i byarna runt 
Usangi samt många barn som 
kom ned till Mma Neatness 
hus där framför allt Edit pra-
tade med dem.  
De flesta av ”våra 170 barn” 
lyckades gruppen träffa. 
En liten historia. Mma Neat-
ness var inte hemma och Edit 
skulle intervjua ett barn som 
inte kunde engelska. Då kom 
en kille i 20 –25 års åldern 
och Edit frågade om han 
kunde tolka. Visst det gick 
bra. Efteråt sa Edit att det var 
synd att inte Mma Neatness 
var hemma, men , sa killen, 
det var er jag ville träffa. 
Efter en stunds diskussion 
visade det sig att det var ett 

fadderbarn som nu hade ett år 
kvar på sin läkarutbildning 
och kommit för att bringa en 
hälsning till sin fadder! (De är 
underrättade) Edit hade inte 
träffat honom sedan han var 
10—12 års-åldern. Ett kärt 
återseende. 
Det finns många fler goda 
exempel som Edit kommer att 
berätta om när vi träffas på 
Novembermötet den 16/11. 
 

Krukmakeriet Det är 14 
kvinnor som driver detta pro-
jekt. Fyra av de gamla har 
avlidit men ersatts av nya. 
Leran fraktas numer med bil 
till krukmakeriet i stället som 
förr bars på huvudet. Loka-
lena har inte renoverats på 20 
år och viss upprustning be-
hövs. De har svårt att få eko-
nomin att räcka till nödvän-
digt underhåll och 6 drejski-
vor behövdes renoveras. 
Efter moget övervägande och 
en offert från en hantverkare 
betalades det ut 60 000 TSH 
(ca 260:-SEK) för att de 
skulle få fungerande drejski-
vor. 
Gruppen klargjorde för kvin-
norna under vilka premisser 
jobbet ska utföras och var 
ansvaret ligger. Vänortsför-
eningen kan stötta i viss mån 
men det är inom kollektivet 
som arbetet och ansvaret lig-
ger. Diskussioner om att få till 
en fond från försäljningen för 
underhåll och reparationer 
klargjordes för kvinnogrup-
pen . 

Under besöket träffades den 
gamla Usangistyrelsen och 
nya kommunikationsvägar 
etablerades. Likaså diskutera-
des yrkesskolans (UVTC) 
framtid. Föreningen kan ej i 
dagsläget hjälpa till i någon 
större utsträckning. 
Fair Trade är våra partners i 
Usangi intresserade av och 
vill utveckla ”och som van-
ligt” hade våra resenärer med 
sig 10 kg Kardemumma för 
försäljning här hemma.   

Habari 

 

 På Novembermötet  iAttendos lokaler i Snopptorp den 16 november klockan 1400 kom-
mer våra resenärerer att ge en utförligare beskrivning av vad de upplevt under sin vistelse i 
Usangi. Vi kommer att även att lägga ut mer på vår hemsida och många faddrar kommer att 
få information om ”sitt barn” hemskickat efter hand. Tack till er alla som stöder vår verk-
samhet och vill ni hjälpa oss och barnen i Usangi så kontakta oss gärna. 
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Till red: 738svensson@telia.com   

Sabah och Ruba målar en av gung-
ställningarna som de med hjälp av 
bland annat Peter Patrik låtit till-
verka.. 


