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Jambo !
Året 2020 drar sig mot sitt
slut och vi kommer alla snart
få fira jul och nyår på ett annat sätt än vad vi är vana
med. Covoid-19 har slagit
hårt mot oss alla i hela världen. Alla har lidit och lider
av detta virus. Det verkar
som om läget i Usangi är
stabilt och att de inte har blivit lika hårt drabbade som vi
i västvärlden, i alla fall enligt
den information som vi har
fått till oss hittills. Vi får
hålla tummarna på att det
fortsätter så.
Under våren byggdes det
totalt 50 stycken handfat.
Dessa blev placerade på 20
stycken skolor, utanför varje
avdelning på sjukhuset , utanför biblioteket, samt vid
varje ingång till marknaden.
Alla dessa handfat har rinnande vatten. Initiativtagare
och genomförare av detta var
Jim Ågrens stiftelse ,Roho
foundation. Stiftelsen drev
även en lokal kampanj med
information om Covid-19 till
befolkningen i Usangi. Vi i
beslutade att vi ville vara
med och bidra till detta. Föreningen bidrog därför med
pengar.

Vi fick en ny ordförande,
Ulrica Andersson som varit
med i föreningen under
många år och har varit i
Usangi flera gånger. Ulrika
reste till Usangi som sjuksköterske student 2001 då
Mälardalens högskola och
sjukhuset hade ett samarbete för studenter som ville
göra praktik utomlands.
Ulrika har god kännedom
om Usangi och har varit
där totalt 5 gånger.

På grund av rådande situation

har vi inte haft någon resa
till Usangi i år. Vi har trots
det försökt att få information via våra kontakter om
hur våra fadderbarn mår. Vi
vet att cirka 20 av fadderbarnen slutar skolan inom
en snar framtid.
Tidigare år har vi kunnat
skicka en hälsning och ett
foto på de flesta fadderbarnen. Vi kan tyvärr inte göra
det i år. Vår ambition är att
det i framtiden kommer att
bli lättare att få bilder kontinuerligt över internet. Vi
arbetar vidare på det.
Vi i styrelsen vill i detta
julbrev avsluta med att
tacka alla er medlemmar
och faddrar som genom året
sponsrat till barnens fortsatta utveckling. Erat bidrag
är värt mycket för dessa
barn.

Vi i föreningen fortsätter
arbeta med våra uppdrag
för att kunna hjälpa våra
Till er alla, från oss alla, en
fadderbarn i Usangi. I
dagsläget sker våra styrel- riktigt god jul och gott nytt
semöten digitalt via skype. år
Vår förhoppning är att
kunna träffas igen under
våren 2021. Vårt samarbete
med styrelsen i Usangi har
de senaste åren varit sporadiskt. Under resan 2019
framkom att det bildats en
ny styrelse som var angelägna om att få ett gott
samarbete med vår styrelse
i Eskilstuna. Under 2020
har vi påbörjat arbetet att
återupprätta kontakten för
att stärka samarbetet.

Årsmötet för 2020 kunde
äntligen genomföras 20 september. Flera i styrelsen blev
omvalda, Sven Svensson och
Anette Axelsson valde dock
att kliva av sitt uppdrag i
styrelsen.

Vi önskar alla våra vänner runt om i Sverige (och i världen) en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

