Årgång

Habari

Nummer

December 2021

Jambo,
Krismasi Njema,
Hej och god jul,

Vänortsföreningen
Eskilstuna-Usangi Nyhetsbrev

Julen står åter för dörren, ytterligare ett år har gått. Förhoppning var att vi skulle kunna andas ut efter denna pandemi med
Covid-19 men tyvärr är faran
inte över än. Dessvärre tornar
nya moln upp på vår himmel.
Oron är stor både här och i

Till red: info@usangi.com

Däremot så har vi ständigt
kontakt med styrelsen, främst
ordf Maa Neatness Mzuray
samt ledamot Peter Patrik. De
berättar att läget är svårt.
Många människor har förlorat
sina jobb pga pandemin men
barnen går fortfarande i skolan.

I år genomfördes vårt årsmöte under hösten pga den
rådande situationen. Ekonomin i föreningen har varit i
obalans då flera faddrar har
önskat få avsluta sitt åtagande
samt att pengar inte kommer
in i lika stor utsträckning som
tidigare. Fler medlemmar och
mer engagemang till att
samla in pengar är önskvärt.
Idéer tas tacksamt emot till
styrelsen samt även namn på
frivilliga som kan tänka sig
att göra någonting för att
samla in mer pengar. Titta
gärna in på vår hemsida
usangi.com

Usangi.
Vårt bidrag till att skapa tvättställ i Usangi och sprida information har kommit väl till pass
och Stiftelsen Roho har gjort ett
fantastisk jobb som genomförde
detta. Tanzania har ett program
för sin vaccinering av Covid-19
och fortsätter att vaccinera sin
befolkning. Enligt statista.com
har nu 1,7 miljoner människor i
Tanzania fått minst en dos av
vaccin. Då befolkningsmängden
är 59,7 miljoner (2021) så är
andelen vaccinerade en liten
procent.
Enligt vår styrelse i Usangi har

Styrelsen vill tacka er alla för
detta år och önskar er en fin
jul och ett gott nytt år. Ta
hand om er och alla nära och
kära så ses vi nästa år.
Kwaheri

även byn blivit erbjuda och
vissa har erhållit vaccinering
mot Covid-19. Det är en liten
tröst i detta läge .
Vi har inte kunnat besöka
Usangi i år pga den rådande
situationen och kan därför inte
komma med någon uppdatering
som skett på plats.

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

