
                                                                                                                           

 

 

 

Till medlemmarna i Headway Africa 

Nyhetsbrev nr 15, december 2016. 

Här kommer en julhälsning från Zimbabwe och från oss i styrelsen för Headway Africa. Medan vi 

rustar för den svenska julen kämpar våra vänner i ZPHCA vidare.  

Vi har nu skickat in en ansökan till Forum Syd om ytterligare ett års projektmedel för att stödja 

arbetet för barnens rättigheter. Rapporten från det första året godkändes och vi fick bekräftat att 

organisationen är på rätt väg i sitt arbete tillsammans med oss i  Headway Africa. Vi gläder oss och 

hoppas att snart få klartecken för fortsättningen. 

Som vanligt sänder vi en julgåva så att föräldrarna kan ordna något extra trevligt för barnen så att de 

ska få känna av julstämningen.  

Studieresa i vår. 

Vi vill redan nu också berätta att vi planerar en veckolång medlemsresa till Zimbabwe under våren. 

Resan ger medlemmarna möjlighet att dels uppleva landet Zimbabwe, som det är, och också ta del 

Headway Africas projektarbete och därmed möta våra partners i sin egen miljö. Mer om resan 

senare. 

Lite om det som händer i Zimbabwe. 

Den svåra ekonomiska situationen i Zimbabwe fortsätter. Zimbabwe har numera ingen egen valuta. 

Hyperinflationen för snart 10 år sedan knäckte landets ekonomi och valuta. Nu ersätter US-dollar och 

grannländernas valutor  en egna valutan vilket inte förmår att räcka till.  I våras meddelade 

regeringen att egna obligationsliknande sedlar, men samma värde som US-dollar skulle ges ut. Dessa 

rasade dock i värde. Regeringen har inte heller pengar för att betala ut löner mm. 

Demonstrationer och motdemonstrationer kring den existerande politiken äger rum, men det är inte 

de etablerade oppositionspartierna som står bakom demonstrationerna utan mer informella 

folkrörelser utan tydligt ledarskap. 

President Robert Mugabe, nu 92 år, världens äldsta ”tjänstgörande statschef” har tydligen inga 

planer på att avgå utan avser att kandidera för en ny femårsperiod som president. En maktkamp är 

dock att vänta. 

Åtets extrema svåra torka har gjort situationen allt svårare. Matbristen är stor och när nästan alla 

brunnar sinar kan inte heller lantbruket fungera och t ex böndernas inkomstmöjligheter mer eller 

mindre uteblir. Fattigdomen ökar och gör att barn inte kan gå i skolan, sjuka och personer  med  

funktionsnedsättning får det allt svårare. Problemen hopar sig i Zimbabwe.  



                                                                                                                           

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! Medlemsavgiften gäller också för 2017. Vi behöver dig! Pg: 

600824-7 eller bg: 758-3792. Glöm inte att ange ditt namn o adress! 

Vi hoppas på ert fortsatta engagemang även i fortsättningen och ett julklappstips kan vara att sätta in 

en extra slant till Headway Africa för verksamheten i Zimbabwe. 

En riktigt god helg önskar vi er! 

Headway Africa 

 
                                               Dockor som mammor i ZPHCA har tillverkat och som såldes på en julfest.  

God Jul! 


