Till medlemmarna i Föreningen Headway Africa

Nyhetsbrev nr 19, december 2017.
Ännu ett år har gått och det har varit händelserikt, både för vår förening och för Zimbabwe.

Utvecklingen i Zimbabwe.
Efter ett par veckor av politisk turbulens avgick 93-årige Mugabe från presidentposten. Då hade han
varit Zimbabwes ledare i 37 år. Till slut vände sig hans eget parti emot honom, och militären satte
honom i husarrest. Mugabe fick veta att riksrätt väntade om han inte lämnade sin post.
Presidentens fall utlöstes av en kamp om vem som skulle efterträda honom. Vicepresidenten
Emmerson Mnangagwa hade sparkats från posten som vicepresident, sannolikt för att Mugabe ville
bana väg för sin fru Grace Mugabe.
Efter den politiska striden är nu Emmerson Mnangagwa ny president och har bildat regering.
Vad den nya situationen innebär för Zimbabwe och för vårt arbete kommer vi naturligtvis att följa
med stort intresse.
Vi hade under de oroliga veckorna kontakt med våra vänner i projektet, men de var lugna och kunde i
princip arbeta och leva sitt vardagsliv som vanligt.

Projektet i Zimbabwe fortsätter.
Projektet pågår för fullt. Under hösten har Forum Syds handläggare Brenda Mkwesha och Mary
Murigi besökt vårt projekt med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children Association. Forum
syds representanter gav oss en positiv rapport om arbetet, men hade också en del värdefulla
synpunkter som vi ska följa upp i fortsättningen.
Vid det senaste styrelsemötet den 12 december beslöt vi att som vanligt skicka en julgåva, pengar,
att använda till något extra trevligt för barnen i julfirandet.

Nytt projektarbete i Tanzania.
Headway Africas styrelse har nu också erhållit Sida-bidrag, via Forum syd, för ett förberedande
projekt i Tanzania. Under ett års tid har styrelsen haft kontakt med representanter för TAMH,
Tanzania Association for Handicapped. Frågan har gällt möjligheten och intresset av att samverka till

utveckling av organisationens verksamhet och att stödja aktiviteter för att personer med
funktionsnedsättning. ”Equal opportunities” är rubriken på projektet.
Det förberedande besöket i Tanzania, inför ett eventuellt senare projektarbete, sker under februari
eller mars 2018 genom styrelsens ledamöter Ann-Charlotte Bäckman och Kjell-Erik Börjesson. Ett
eventuellt fullskaleprojekt kan alltså tidigast komma igång under hösten 2018. Mer om detta senare.

De små fina tygdockorna från Zimbabwe.
Dockorna som är tillverkade av mammor till barn med funktionshinder finns nu till försäljning. Vi har
alltså ett antal kvar. Flera föreningar och privatpersoner har köpt ett och använder som gåva eller
lotterivinster. De kostar ”minst” 50 kr per styck, fast det finns personer som betalat mycket mera för
att stödja mammorna i deras arbete att försörja sina barn.

Om du vill köpa en eller flera dockor kan
du ta kontakt med Eva Ekengren, som är
en av styrelsemedlemmarna. Du når
henne enklast via mail:
eva.ekengren@sv.se. Betalningen kan ske
genom Bankgiro 758-3792,
Plusgiro 60 08 24-7
eller Swish 123 051 834 0.

Vi har blivit flera medlemmar! Och, dags att förnya medlemskapet för 2018!
Vid senaste styrelsemötet kunde vi konstatera att vi nu är 75 medlemmar. Vi ser fram emot att du
fortsätter att stödja oss och betalar in nya årsavgiften på 100 kr till:
Bankgiro 758-3792, Plusgiro 60 08 24-7 eller Swish 123 051 8340 . Ange medlemsavgift 2018 och ditt
namn, så klart!

Nästa årsmöte kommer att äga rum i Stockholm den 6 mars 2018.
Vi återkommer med mera information, men gör gärna en markering i din kalender, du är så
välkommen antingen genom din personliga närvaro, via videolänk eller telefongrupp!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen/Ingrid Svanteson, Ordf.

