
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Jambo ! 
 
Förra året blev ett speciellt 
och utmanande år för oss alla 
och det ser tyvärr ut som att 
det kommer att fortsätta ett 
tag framöver. Våra vänner i 
Usangi har hittills klarat sig 
bra men då Covid-19 fortsät-
ter att breda ut sig kan vi för-
vänta oss att nöden blir allt 
större.  Under februari nåd-
des dock av beskedet att 
Juma Kischwahele tidigare 
ordförande i Usangistyrelsen 
samt i UVTC avled i Corona. 
Vi har skickat vårt varma 
deltagande via våra kontakter 
till hans familj. 

Styrelsen i Usangi 
 
Vi har även nåtts av beskedet 
att Uno Zetterlund har avli-
dit. Uno har under många år 
varit engagerad i vår före-
ning .  
Vid årsmöte 2020 tog vi be-
slut om att höja avgifterna 
för fadderbarnen. Detta efter 
att vår kontakt och numer 
ordförande i Usangi-
styrelsen signalerat till 
Eskilstuna-styrelsen att av-
gifterna inte längre räcker 
till. Barnens skolavgifter har 
genom åren höjts och när vi 
tittade bakåt i tiden insåg vi 
att vi ej gjort någon höjning 
alls de senaste 20 år. Vi 
skickade ut mail om detta 
men jag vill bara påminna er 
igen om att ändra era inställ-
ningar om ni har automatiska 
överföringar. Kostnaden per 
barn ligger nu på 130 kr resp 
230 kr. 
Vi beslutade även att införa 
en ny post, mediaansvarig. 

Dessa mediaansvariga blev 
Ida Augustsson för hemsi-
dan samt Elin Magnusson 
för Facebook och Instag-
ram.   De arbetar som bäst 
på att göra förändringar så 
att våra mediakontakter i 
internetvärlden ska bli mer 
intressanta och locka till 
sig fler medlemmar. De tar 
tacksamt emot förslag om 
det är någonting som ni 
önskar ska stå på hemsidan, 
Facebook eller Instagram. 
Ni är varmt välkomna att 
dela bilder och berättelser. 
Hör av er till vår sekrete-
rare Ulla.  

Under 2019 uppmärksam-
mades att det gjorts nya 
bestämmelser och lagar i 
Tanzania vilket gör att vi 
behöver ha registrerade 
dokument för våra gåvor 
etc att visa i tullen. Vi har 
tillsatt en arbetsgrupp i för-
eningen som arbetar med 
att ta fram dessa dokument.  
 
Detta gör att vi redan på 
våren behöver vara klara 
med om någon av medlem-
marna eller andra i vår för-
ening vill åka ner till 
Usangi, då det är flera do-
kument som behöver fyllas 
i och sedan skickas ner till 
Tanzania för godkännande. 
 

Vårt stora projekt i nuläget 
är att bygga ett kök/matsal 
för den lekskolan vi bygg-
de för några år sedan. 2019 
utfördes kalkyler på plats 
av de som besökte Usangi. 
Det har inte varit lätt att få 
helt klara uppgifter och 
arbetet med det pågår fort-
farande.  

Vi behöver alltjämt samla 
in pengar till projektet. 
Några av våra medlemmar 
har sålt saker på loppmark-
nader eller över sidor på 

internet och sedan bidragit 
med dessa pengar till vår 
insamling. Det är alltid kul 
med nya idéer och vi blir så 
glada om ni har fler tips för 
hur vi kan samla in pengar. 
Vi blir också tacksamma för 
alla nya engagemang. Låt 
gärna oss i styrelsen få veta 
om du önskar få delta och 
samla in pengar samt vilken 
idé du har till att kunna göra 

det.  

 
 

Lekskolan 
 

Nuvarande köket 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önskar er alla en fin vår 
Styrelsen  

 

Habari 

 Vi önskar alla våra vänner runt om i Sverige (och i världen) en rik-
tigt Glad Påsk  

Mars 2021 
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Årgång Nummer 

Till red: info@usangi.com  


