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Verksamhetsåret 2019, en resumé   
 
Verksamhetsåret 2019 har varit ur verksamhetsperspektiv ännu ett bra år. Vi har även detta år haft ett 
”gäng” som har rest till Usangi för att dels följa upp vår verksamhet och de har även haft möten med 
skolstyrelsen och styrelsen för föreningen i Usangi.  
Vi kan se att Kindergartenprojektet fortfarande fungerar bra. Önskan nu  ett skolkök där maten till bar-
nen ska kunna tillagas och där även barn från ”vanliga” skolan ska kunna äta. Insamling till detta på-
går.  
Fadderbarnen är vårt största åtagande och vi anser att inbetalningen i år har blivit bättre och där-
med vår ekonomi. ?  
 
 
 
Styrelsens sammansättning verksamhetsåret 2019 
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 Mötesverksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda möten.  Vid mötet i april valdes Annelie 
Augustsson till kassör och Ulla Lindberg till sekreterare. Arbetsgruppen för Fadderverksamheten har 
träffats vid behov under året och har rapporterat på våra ordinarie styrelsemöten. 
Årsmötet genomfördes i den 26 mars på ABF Eskilstuna där 24 personer var närvarande. Efter mötet 
berättade Jim Ågren om sitt projekt i Usangi där han byggt ett bibliotek. ”Novembermötet” genomför-
des 26 november på ABF där temat var information från höstens resa till Usangi.  

Medlemmar 
I vårt register har vi ca 145 ”adresser”, några av våra medlemmar/faddrar har klivit av sitt åtagande 
men vi har samtidigt fått några nya under året.  Vi vill gärna redovisa ”adresser” då vi har både en-
skilda, familjer och föreningar som medlemmar.  
Flera av faddrarna i föreningen väljer att inte vara medlemmar, då de inte ser föreningen som det vik-
tigaste, de vill endast stötta och hjälpa de utsatta barnen. Målet är dock att alla som är faddrar ska var 
medlemmar i föreningen då föreningen har kostnader för alla barnen. Fortfarande har vi faddrar från 
hela Sverige och även utanför Sveriges gränser.  Alla medlemmar som har lämnat en mailadress får 
information via mailen i dagsläget. De som inte har lämnat en mailadress får brev på posten.  
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Kurser och konferenser 
Inga kurser eller konferenser har genomförts under verksamhetsåret. 
 

Arbetsgruppernas arbetssätt 
Som princip är arbetsgrupperna direkt underställda styrelsen och deras huvuduppgift är att sköta verk-
samheten inom sitt arbetsområde samt att arbeta fram förslag och utveckla dessa.  
 

Aktiviteter 
Vi försöker hålla vår Hemsida så aktuell som möjligt och vi finns även på Face Book under 
Eskilstuna - Usangi Vänortsförening. 
 
Höstens resa till Usangi blev av detta år och det var fyra personer som hade möjlighet att åka med må-
let att först träffa alla våra fadderbarn och följa upp dessa samt se hur ”kindergartenprojektet” har ut-
vecklats samt träffa de lokala styrelsemedlemmarna i både skolan och i föreningen. 
Styrelsen kan sammanfatta att årets ”resenärer” lyckades mycket väl genomföra de uppsatta målen.  
 
 
Faddergruppen.  
Fadderverksamheten är vänortsföreningens största åtagande. Vi har för närvarande 147 fadderbarn. 
Lite färre faddrar då det finns flera som sponsrar mer än ett barn. Varje kvartal skickas de insamlade 
pengarna ned till Usangi. Våra kontaktpersoner inom detta område är främst Mma Neatness, vår 
”klippa” och största samarbetspartner på plats i Usangi. Mma Neatness och hennes team ansvarar för 
uppföljning på plats samt ser till att de insamlade medlen fördelas på rätt sätt.  Mr. Allen har liknande 
uppdrag och har hand om uppföljningen av 14 barn. 
Inför höstens resa var vår målsättning som vanligt att försöka träffa alla ”våra barn” och få dem till att 
skriva en hälsning till sina svenska faddrar.  
Uppföljningen av fadderbarnen gick bra och Edit Jordman och Ulrika Andersson lyckades med Mma 
Neatness hjälp och stöd träffa i stort samtliga barn som fanns i Usangi och dess närhet. Problemet är 
att det finns barn som studerar på annan ort vilket innebär stora svårigheter att få fatt på alla barn. 
De barn Edit lyckades träffa fotograferades och fick skriva en hälsning till sina sponsorer. Det skicka-
des ut som en julhälsning. 
 
 
Kindergartenprojektet. 
Styrelsen vill inte släppa detta projekt utan vi kommer att ha ständig uppföljning så att den nuvarande 
ledningen för skolan kan jobba vidare som planerats.  
Vi har således fått till en styrelse på plats där Mma Neatness ingår. Denna styrelse har utsetts av kom-
munstyrelsen i Mwanga dit Usangi hör.  
Det nya projektet som insamling pågår till nu är att bygga ett skolkök. Regeringen i Tanzania har be-
slutat att alla barn i skolan ska få en skollunch och som det ser ut i dag så finns inget rejält skolkök och 
ingen matsal. Skolköket ska vara till ca 110 barn.  

 

Yrkesskolan, UVTC, 
Yrkesskolan besöktes och där önskade man ny utrustning, men enligt bedömning på plats så går det 
mesta att renovera. Föreningen har nu beslutat att det inte finns resurser från oss att stötta detta projekt 
längre. Ett brev är skrivet och nedskickat till styrelsen i Usangi där vi framhäver att vårat uppdrag är 
färdigt. Vi har endast resurser till att fokusera på barnen.   
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Krukmakeriet. 
Är fortfarande självgående och föreningen behöver inte stötta detta längre. 

 
 
Marknadsföringsgruppen. 
Vi har vår hemsida( www.usangi.com) relativt aktuell och likaså en Face Books grupp som vi försö-
ker hålla aktuell. Vi har under året distribuerat två nyhetsbrev (ett med medföljande jul och nyårshäls-
ning).   
   
 
Kassörens sammanfattning verksamhetsåret 2019 
 
Vid årets slut hade vi 118 026 kr på plusgirot och 419 kr i kassaskrinet. Vi har under året skickat iväg 
255 736 kr som fadderpengar till Usangi. Därutöver har pengar även skickats för julklappar samt bi-
dragsobjekt..  
 
Beträffande inbetalning av medlemsavgifter förslår jag som kassör att man fortsättningsvis betalar in 
medlemsavgiften gällande år samt att man noterar på inbetalningen att den är för medlemskapet. Samt 
att den betalas in senast 31 Mars. Tack för att jag får vara er kassör.  
 

Slutord.  
Detta år har det hänt mycket förvår verksamhet i Usangi. Som ”vanligt” har Edit och Örjan med följe 
rest ner till Usangi för att följa upp våra verksamheter. I fokus står som alltid ”våra barn” och nu även 
det som kallas ” Den svenska skolan” Örjan och Peter Patrik som hjälp gjorde stordåd med målning 
och allmän uppfräschning av både ”vår skola” men även den förskola som Torshälla stift stödjer. Edit 
och vår allas Mma Neatness följde upp fadderverksamheten på plats. Hon lyckades inte nå alla barnen 
men de flesta kom ner till Mma Neatness eller besöktes i deras hem. Vi kan bara konstatera med er al-
las hjälp gör vänortsföreningen en stor insats för att stötta inte bara våra barn utan hela Usangi. De me-
del som skickas ner till Usangi ger bieffekter då man handlar och på annat sätt bidrar till att Usangi 
utvecklas. Då har jag inte tagit med alla de barn som nu får en möjlighet till skolgång etc. vilket kom-
mer att innebära fler välutbildade ungdomar som bör komma hela Tanzania till hjälp för att utveckla 
sitt land.  
Så vi i styrelsen vill TACKA alla som på ett eller annat sätt stöttat vårat arbete under det gångna året. 
Vår samlade verksamhet bygger på ert stöd och utan den skulle vi inte kunna genomföra Vänorts- 
föreningens åtagande på den nivå som vi idag har möjlighet till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




