Till medlemmarna i Headway Africa

Nyhetsbrev nr 16, mars 2017.
Fortsatt projektsamarbete i Zimbabwe.
Headway Africa har av Forum syd beviljats medel för ett fortsatt projektsamarbete med
ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children. Det nya projektet avser att pågå ett drygt år
och skall avslutas senast i april 2018.
Syftet är att ”fortsätta där vi slutade” senast, vilket betyder att fortsätta arbetet med att
stärka organisationen och att ge de funktionsnedsatta och deras föräldrar bättre möjligheter
till utveckling och stöd.

Planer på nytt projektsamarbete I Tanzania.
Headway Africas styrelse arbetar med att undersöka möjligheterna för projektsamarbete i
Tanzania. Liksom i Zimbabwe avser vi att ett sådant projekt skall vända sig till anhöriga och
funktionärer som arbetar för ökade möjligheter för personer med olika funktionshinder.
Självklart kommer erfarenheterna från Zimbabwe att komma till användning även om varje
land och olika förhållanden kräver att noga beaktas.
Vi planerar för ett förberedande projekt under 2017 för att sedan, om förprojektet faller väl
ut, starta upp under 2018. Mer om detta senare.

Årsmöte med Headway Africa.
Välkommen till årsmötet 2017! Headway Africas årsmöte den 3 maj hålls denna gång i
Falköping. Som bilaga hittar du kallelsen och ärendelistan och finns även på hemsidans
”Medlemsinfo”. Vi ber om din anmälan att delta senast den 20 april. Övriga handlingar
sänds ut någon vecka innan årsmötet till anmälda deltagare.
Förutom de stadgeenliga ärendena kommer vi att berätta dels om det pågående projektet i
Zimbabwe, dels om våra planer för projektsamarbete i Tanzania. Dessutom kommer en
funktionär från FUB att medverka med en del information om verksamhet för personer med
funktionshinder i Sverige.

Möjligheten att delta via videolänk eller telefon kommer att finnas. Se vidare information om
detta i kallelsen till årsmötet.

Läsvärd debattartikel:
Är det bistånd? (Från Forum syd)
Enligt en rapport är de svenska avräkningarna inte i enlighet med OECD DAC:s regler och det
finns problem med avräkningar som görs från biståndsbudgeten för att bekosta
flyktingmottagande i Sverige. Rapporten är skriven av biståndsexperten Staffan Landin och
har tagits fram på uppdrag av CONCORD Sveriges AidWatch-arbetsgrupp, där Forum Syd
ingår. Regeringen bör förklara sitt agerande och sluta urholka biståndet, skriver Forum Syd
och 5 andra biståndsorganisationer i en debattartikel. Artikeln kan nås via
www.forumsyd.org.

Vad händer i Zimbabwe:
Staten tar över diamantindustrin i Zimbabwe.
Enligt uppgifter i olika media tar nu regeringen i Zimbabwe över delar av gruvindustrin. I en
intervju i Zimbabwes television säger President Mugabe att ”eftersom den privata
diamantindustrin inte vill samarbeta med det statliga Zimbabwe Consolidated Diamond
Company utan vill tjäna pengarna själva är dom fria att lämna landet.” Staten tar då hand
om företagen.

Julgåvan från Headway Africa till ZPHCA i Zimbabwe.
Strax innan jul skickade vi från Headway en julgåva till barnen inom ZPHCA. Följande tackbrev
och hälsning kom till oss:
“Zimbabwe parents of Handicapped children association would like to express its heartfelt
gratitude to Headway Africa for its Christmas’s donations to its vulnerable children living with
disabilities. The $250.00 which Head Africa donated to ZPHCA was used to purchase various
Christmas gifts which benefited 3 groups. About 125 children benefited from the donation.
The donation created a special moment for the children since some children come from
marginalized backgrounds.
ZPHCA would like to thank Headway Africa once more for the donation and appreciates the
mutual relationship which persist among us and we look forward to many more years of
partnership.”
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