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Till medlemmarna i HeadwayAfrica. 

Nyhetsbrev nr 10 

Den 4 oktober 2015 
 

 

 

Kära vänner. 
Hösten närmar sig här hemma i Sverige, de gula löven singlar ner och det regnar och blåser när jag 

skriver det här. Men det är lite mysigt också, det är lättare när det blir mörkt att sätta sig ner med en 

bok på kvällen. Jag måste erkänna att jag är lite dålig på hålla mig uppdaterad på vad som händer  

på den litterära fronten i Zimbabwe. 

Jag läste en artikel i SvD i somras om Chenjerai Hove, en av Zimbabwes ledande författare. Han 

bodde sedan länge i Stavanger, där han hade sin fristad. Läs mera på http://www.svd.se/zimbabwes-

ledande-forfattare-har-gatt-bort  Jag beställde en bok på biblioteket och ser nu fram emot att göra 

bekantskap med en för mig ny författare.  

Dela med er av tips på läsning, lyssning, hemsidor och annat som berör vår förening! Gå in på  

www.HeadwayAfrica.se och skicka ett mejl så kan vi lägga in det på hemsidan. 

Make the Voices Heard: 
Arbetet i Harare inom projektet är i full gång. Vi har ganska täta kontakter och får rapporter, både  

de som behövs för den formella delen av projektet och mer informella rapporter där de som är 

engagerade på olika sätt berättar om vad som händer. Här följer några axplock: 

I augusti deltog ZPHCA i ”Disability EXPO” (årlig mässa med temat funktionshinder). ZPHCA 

presenterade sin organisation, mål, aktiviteter, framgångar och utmaningar.  

Bland deltagarna på mässan fanns huvudansvariga från riksdag och departement och organisationer  

för sociala frågor, funktionshinder, hälsofrågor och liknande. Barnen gjorde sina röster hörda genom 

dikter och en ”awareness march”.  

ZPHCA genomför också utbildningsprogram för pappor till barn med funktionshinder. Det är 30 

pappor som bland annat diskuterar vad som kan hända när ett barn med funktionshinder kommer in  

i familjen. Hur kan man arbeta för att inte skuldbelägga mödrarna, för att papporna inte ska skämmas 

för sina barn, för att männen ska stanna kvar och ta ett större ansvar för familjen, för att förhindra 

skilsmässor som är vanligt när ett barn med funktionshinder föds. 

Det är viktigt att ZPHCA:s medlemmar känner till föreningens mål och hur man kan jobba utifrån  

sina villkor, de flesta medlemmarna deltar vid de tillfällen som erbjuds. Mammor, syskon och andra 

anhöriga träffas tillsammans med barnen på de centra som drivs av ZPHCA, som vi berättat om i 

tidigare nyhetsbrev, då ges många tillfällen att prata om sin förening och hur man kan påverka sin 

omgivning för att göra allas röster hörda. 

http://www.svd.se/zimbabwes-ledande-forfattare-har-gatt-bort
http://www.svd.se/zimbabwes-ledande-forfattare-har-gatt-bort
http://www.headwayafrica.se/
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Några bilder ur verksamheten 

 

Några mammor och barn i rytmisk dans för att hälsa besökare välkomna till ZPHCA:s  daghem 

 

 

Styrelsen håller planeringsmöte nästan varje vecka. Alla har inte möjlighet att delta varje gång. 

 

Majsgröt, shima, och kyckling tillagas oftast utomhus över öppen eld. Dagens lunch förbereds  

för den projektkonferens som pågår. 

 

 



Sida 3 av 3 
Nyhetsbrev nr 10  Headway Africa 

Ge bort medlemskap i Headway Africa! 

Vi vill gärna ha fler medlemmar i Headway Africa. Kanske ett medlemskap kan bli en bra julklapp. 

Vi återkommer i nästa nyhetsbrev med några idéer. 

 

Till dess önskar vi er en skön höst! 

 

 

 

 

 

 

Mail:  headwayafrica@gmail.com 

Adress: Headway Africa, c/o SV, Grönelundsgatan 4, 521 35 Falköping 

Tel:  0704 76 77 80 

Bankgiro: 758 - 37 92 

Plusgiro: 60 08 24 - 7 

 

 

Oss i styrelsen når du säkrast genom att maila via adress ovan.  

 

mailto:headwayafrica@gmail.com

