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Jambo Usangivänner!

Vänortsföreningen
Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Vi vill först önska er alla en god

Till red: 738svensson@telia.com

fortsättning på det nya verksamhetsåret. Föreningen har haft sitt
årsmöte nu i mars. På årsmötet
valdes Gudrun Carlström till ny
ordförande, Sabah Mourad in
som ordinarie i styrelsen. De
som lämnade styrelsen var Oswald Gustavsson som i princip
varit med från starten samt Ulf
Rikard Jansson. Vi vill tacka
dem för ett stort engagemang
och de kommer givetvis att fortsätta som medlemmar och faddrar vilket vi är tacksamma för.
Lite tråkigt att vi bara var lite
drygt 20 personer på mötet. Ett
varmt tack till Konstmuseet som
välvilligt ställer upp med lokal.
På årsmötet berättade Sabah
om sitt första möte med Usangi
samt om ”Projektet lekplats”
och visade bilder från bygget
men även från själva ”samhället
Usangi”
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på årsmötet att vi skulle försöka
skicka det mesta via e-post till
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Verksamhetsberättelsen skall
delas ut vid årsmötet. Har ni
synpunkter så hör gärna av er
till redaktionen. Vi kommer
dock att lägga i ett nytt inbetalningskort till er som inte
har e-post med denna försändelse.
Fair Trade och kardemumma

Vi har väldigt mycket kvar
av den sedan resan i höstas.
Vi ska köpa in en liten kvarn
och mala kardemumman
samt förpacka den i plastpåsar och hoppas att det går
lättare att sälja. Vill du ha en
påse så hör av dig till någon i
styrelsen så skickar vi gärna
en eller ett par till dig.
Vidare med FT så har kontakter tagits med house of
fair trade i Göteborg samt
sammanfört dem med våra
kontakter i Usangi, Nelson
Kangero och Peter Patrik och
vi hoppas på detta sätt att
verksamheten kan utvecklas
vidare.
Lite om vår fadderverksamhet. I höstas togs beslut om
att inte utöka antalet barn då
en stor sponsor ”hoppade av”
och inte hade betalat under
hela året. Faddergruppen
(Edit) har lyckats finna nya
faddrar som är villiga att ”ta
över barnen” vilket gör att
det i nuläget ser mycket ljust
ut och vi har i stort sett faddrar till alla barn. Men vill du
vara med att sponsra ett barn
i Usangi så är du välkommen, då det alltid finns plats
för nya givare. Vi kan nämna
att denna månad skickade
föreningen 83.990:- SEK till
Mma Neatness (Kvartal 2)
för att fördela till alla våra
barn. Varje kvartal skickas en
liknande summa till Usangi.

Summans storlek varierar lite
beroende på att barnen växer
och när de börjar i gymnasiet
så ökar kostnaden. I januari
skickade föreningen ner
77.160 :- TACK till alla er
faddrar.
Vi får ibland
önskemål från
någon fadder
som tycker att
kontakten mellan fadder och
barnet skulle
vara bättre.
Mma Neatness
är väl medveten om detta
och vi försöker att påverka så
att alla faddrar kan få en hälsning och höra lite om hur det
går i skolan och om framtidsplaner etc. Vi hoppas att detta
skall bli bättre.
Vid besöken i Usangi görs
uppföljning och även i år planeras för en uppföljningsresa
till Eskilstunas vänort Usangi.
Mma Neatness har via Edit
meddelat att vår vän, den dövstumme snickaren, Adamu,
kommer att tillverka skolmöbler med det ekonomiska
stöd som Sabah och Ruba
hade donerat till detta i samband med att de byggde lekparken i höstas. Vidare så
skickade föreningen ytterligare under januari 30,000:till Kindergartenprojektet
efter mejlkontakt med styrelsen. Tack vare att dåvarande
kassör i ett tidigt skede satte
pengarna på ett räntebärande
konto återstår 9.700:- på Kindergartenprojektet vilket är i
princip räntan.
Om ni varit in på vår hemsida
så ser ni att det inte händer så
mycket. Det beror på att vi
håller på att göra en ny och
modernare hemsida. Det kan
ta en stund då den hjälp vi får
sker ideellt vilket tar tid. Men
vi hoppas att hemsideprojektet kan bli klart under våren.

Höstens resa till Usangi planeras att genomföras i månadsskiftet augusti september.
Du som känner för att resa ner hör av dig till Edit (edit.jordman@tele2.se) eller till
redaktionen. Som vanligt innebär resan att vi tillsammans utför arbetsuppgifter. Uppföljningar av våra olika projekt. Kommunen har välvilligt lovat att sponsra en del av våra kostnader i samband med resan. Du som tänker resa ner är välkommen och diskutera arbetsuppgifterna vid vårt ordinarie majmöte. Hör av dig så får du mer information.

