
                                                                                                                          

 
 

Till medlemmarna i Headway Africa.  

Nyhetsbrev nr 13, juni 2016 
 

Årsmöte med Headway Africa 
 
Den 4 april hade vår förening årsmöte i Stockholm. Även om det inte var alltför välbesökt hade vi ett 
bra möte med diskussioner om dels det gångna året, dels om den närmaste framtiden. Bland 
aktiviteterna redovisades det nu avslutade projektet med ZPHCA i Zimbabwe, dels också de 
aktiviteter som ägt rum här hemma, t ex  försäljning av de fina dockorna tillverkade av ZPHCA-
medlemmar. Vi talade också om medlemsrekrytering och informationsinsatser i övrigt. 
 
Vid årsmötet invaldes två nya ersättare till styrelsen. Det var Ann-Charlotte Bäckman från Falköping. 
Ann-Charlotte har bl a varit engagerad i ett annat projekt i Tanzania i sin roll som aktiv i FUB.  
Kjell-Erik Börjesson, Stockholm, invaldes också som ersättare. Kjell-Erik har också varit internationellt 
engagerad i sin roll som rektor för Röda Korsets folkhögskola i Stockholm och i en del 
utvecklingsprojekt.  
Avgick gjorde Eva Melldahl, Stockholm.  
 

Projektsamarbetet i Zimbabwe. 
 
Projektet ”Make  the voices heard” med ZPHCA i Zimbabwe har utvecklats på ett bra sätt och de 
ursprungliga planerna har kunnat följas. Fler nya intressegrupper har bildats och ledarna för dessa 
har fått en grundläggande utbildning.  
 
Även om det fortfarande är en stor majoritet mammor som är aktiva i verksamheten har ändå 
andelen pappor ökat, vilket betyder att familjernas ansvar för sina barn och ungdomar också 
förhoppningsvis ökat. Särskilda utbildningar och informationer har gjorts för att underlätta för 
papporna att engagera sig. 
 
Ett av projektets huvudsakliga syften var att öka närvaron av de funktionsnedsatta i samhället. I 
projektet har därför anordnats demonstrationsmarscher där man nått över 1000 personer med 
information genom flygblad, banners och små ”kulturaktiviteter” med sång, dans och poesi. 
 

Nästa steg. 
 
Styrelsen diskuterar nu projektets fortsättning. Vi planerar att presentera en ny ansökan till Forum 
Syd för en mer utvecklad fortsättning baserad på de erfarenheter vi fått. ZPHCA har sammanställt ett 
förslag som vi nu jobbar vidare med. 
 
Styrelsen funderar  på att med erfarenheterna från Zimbabwe också undersöka möjligheterna till att 
bedriva projekt i annat afrikanskt land. Mer om detta senare. 



                                                                                                                          

 

Studieresa? 
 
Som vi kanske meddelat tidigare finns det planer på att arrangera en studieresa till Zimbabwe. Vi tror 
att det bland våra medlemmar finns ett intresse av att få en inblick i projektet, men också att få ta 
del av det på många sätt fantastiska landet Zimbabwe, dess kultur, djur och natur. Genom det 
samarbete vi har i Zimbabwe har vi unika möjligheter att också träffa intressanta personer 
verksamma i det Zimbabwiska samhället. 
 
Vi tänker oss att en sådan resa kan ske i början på nästa år. Självklart skall vi senare presentera en 
mer detaljerad plan med priser mm för en sådan resa, men vill redan nu kolla intresset bland våra 
medlemmar? Ge oss gärna en återkoppling om du kan vara intresserad av att delta 
(headwayafrica@gmail.com). 
 

Mer om Zimbabwe. 
 
Det händer naturligtvis mycket i ett land som Zimbabwe. Det finns både positiva och negativa 
nyheter. Googla gärna på tex ”zimbabwe today”. Där hittar  du bland annat tidningen The Herald 
(http://www.herald.co.zw/) 
 

Medlemsavgiften! 
 
Vårt projekt fortsätter och det är viktigt att du stödjer oss med ditt medlemskap 
Har du inte betalat in avgiften för 2016 så gör det nu! Vi behöver dig! 
Pg: 600824-7  eller bg: 758-3792. Glöm inte att ange ditt namn o adress! 
 
 

Med vänliga hälsningar 
 
Headway Africa 
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