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Julen närmar sig!  
 
Hoppas att ni sett erbjudandet om att köpa julkort, 
som vi gjort av teckningar från barn i ZPHCAs 
verksamhet De är annorlunda än de traditionella 
korten med tomtar och troll och vi hoppas att 
mottagarna ska bli nyfikna och ta reda på mer om 
Headway Africa och på olika sätt stödja vårt arbete. 
 

 
Make all voices heard 
Man kan inte bli annat än imponerad av hur mycket som görs av de engagerade 
medlemmarna.  
I förra nyhetsbrevet kunde du läsa om vad som pågår och här kommer några axplock ur 
den senaste rapporten. Vill du läsa mer, gå in på vår hemsida, www.headwayafrica.se, 
under länken Projekt finns rapporten i sin helhet.  
 
 
Några exempel: 
Marsch 
Barn med funktionsnedsättning och deras föräldrar marscherade en dag från fyra platser i 
Chitungwisa, ett område utanför Harare centrum, och sammanstrålade i Makoni köpcenter. 

 

   
 

Med marschen ville de uppmärksamma barnens rättigheter till inflytande i samhället, om 
beslutsfattande, på rätten att gå i skola, att få del av samhällets resurser.  
De ville visa sig och avdramatisera bilden av personer med funktionsnedsättning. 

http://www.headwayafrica.se/
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I köpcentret delade de ut flygblad, höll tal, läste dikter, sjöng och dansade. Flera andra 
intresseorganisationer, representanter för skolor, sjukhus, kyrkor, fackföreningar och 
myndigheter deltog också i marschen. 
Arrangemanget blev en ögonöppnare för många av de mer än 500 personer som 
beräknades vara i köpcentret.  
På olika sätt ville man sätta fokus på vad som behövs  
* Psykosocialt stöd till barn och familjer 
* Frivilliginsatser av olika slag till barnen vid ZPHCAs dagcenter 
* Stöd för utbildning och medicinsk hjälp. 
* Stöd genom att köpa produkter som mammorna tillverkar; dockor, vykort, skokräm, juice 
och sylt. 
 
 
Utbildning för pappor 
Pappor till barn med funktionsnedsättning har fått utbildning och kunnat diskutera frågor 
och problem som kan finnas i familjerna. Ca 30 män har deltagit och programmet innehåller 
bland annat; 
* Rättigheter för barn med funktionsnedsättning 
* Papparollen, att hantera familjekonflikter  
* Våld i hemmet  
*Jämställdhet 
* Vård av barn med funktionsnedsättning. 
 
Mer information om hur papporna vill arbeta och agera efter att ha gått utbildningen kan du 
läsa på Headway Africas hemsida.  
 
 
Ledarutbildning 
Två ledarutbildningar har genomförts. Deltagare var ordförande och sekreterare i 23 lokala 
avdelningar i ZPHCA samt styrelse, personal och volontärer från huvudkontoret. 
Programmet innehåller; 
* Organisationens historia, framgångar och erfarenheter och strategi 
* Hur man jobbar på gräsrotsnivå, formellt och informellt 
* Att ordna allmänna möten 
* Kontakt med kommunen och andra myndigheter lokalt 
* Gruppdynamik och konflikthantering 
* Att bygga nätverk 
* Att samla och sprida information 
* Ansvar och rapportering 
 
Hur man vill arbeta vidare med dessa uppgifter lokalt och nationellt kan du läsa mer om på 
hemsidan. 

 

Information och lobbyarbete 

Mässan National Disability EXPO genomfördes i höstas i Zimbabwes näst största 
stad Bulawayo. ZPHCA deltog med 4 personer, två medarbetare, en 
styrelseledamot samt ett barn med funktionsnedsättning. De visade produkter och 
informationsmaterial i en utställning och knöt kontakter. En av presidentens 
rådgivare fick en rapport om den socioekonomiska situationen för funktionsnedsatta 
barn. 

Följ oss i arbetet genom att gå in på vår hemsida www.headwayafrica.se  Hemsidan 
hålls aktuell med vad som händer i projektet och i föreningen. 

http://www.headwayafrica.se/
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För våren har vi planer för hur vi kan få fler medlemmar och hur vi kan sprida 
kunskap och engagemang kring Headway Africas verksamhet. 

Vi tar tacksamt emot tips, idéer och tankar! 

Och använd gärna våra julkort när ni skickar hälsningar till nära och kära! 

 

En riktigt skön helg önskar vi er! 
 
Hälsningar från styrelsen, Headway Africa 


