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Till medlemmarna i Föreningen Headway Africa

Jul-nyhetsbrev nr 22, december 2018.
Stort tack till alla er medlemmar för julgåvan till barnen i ZPHCA!
Genom vårt upprop har vi fått in hela SEK 3.700 som nu oavkortat skickats till Zimbabwe. Härom
dagen fick vi en hälsning från ledaren för ZPHCA, Theresa Makwara, där de tackar medlemmarna i
Headway för julgåvan. Hon kommer tillsammans med barnen och de övriga i föreningen att berätta
om hur gåvan använts, och dokumentera detta så att vi alla kan glädjas. Tack, alltså!

Projekten i Zimbabwe och Tanzania.
Vi har nu skickat in ansökan till Forum Syd för det tredje året i följd, som förmodligen blir det sista
projektåret i Zimbabwe tillsammans med ZPHCA, Zimbabwe Parents of Disabled Children Association.
Besked från Forum syd, om vår ansökan bifalls, kommer troligen i februari. Det är ganska många steg
i hanteringen av ansökan och det brukar ta tid, men vi håller er underrättade om läget förstås.
Vi hoppas ju att kunna ta steget in i Tanzania och det förberedande projekt vi genomförde under året
visade på både behovet i Tanzania och på våra möjligheter att stödja organisationen för att utveckla
former för att barn med funktionhinder skall få bättre möjligheter att integreras i samhället. Vi
hoppas att projektet kan bli en liten, men viktig, pusselbit till detta. Även här ligger en ansökan hos
Forum Syd för hantering, och vi hoppas verkligen att ansökan beviljas och att vi snart kan komma
igång med arbetet tillsammans med vår partnerorganisation TAMH.

Året som gick – och året som kommer.
2018 har varit ett aktivt år för Föreningen Headway Africa. Föreningen bildades 2011 av en grupp
svenskar med intresse och erfarenhet av förenings- och biståndsarbete. Arbetet är helt ideellt och
sker med små ekonomiska resurser. Ändå har föreningen lyckats bra med både projekten, hittills
främst i Zimbabwe, men också med informationsspridning, medlemsrekrytering och
nätverksbyggande.

För 2019 planerar vi dels den projektverksamhet vi här ovan i nyhetsbrevet redogjort för, dels
undersöka möjligheten för ett eventuellt liknande arbete i Zambia. Vi har vissa kontakter som vi
kommer att följa upp. Vi kommer också att igen erbjuda en studieresa till något av projekten. Vi hade
ju ett sådant erbjudande tidigare, men fick ställa in av olika skäl. Vi planerar också att utöka vår
medverkan i biståndsdebatten i Sverige på olika sätt. Mer om detta senare.

Nästa årsmöte kommer att äga den 11 april 2019.
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!
Vi hoppas att du vill stödja oss som medlem även fortsättningsvis. Det är viktigt för oss. Vill du betala
in avgiften för 2019 redan nu, 100 kr, kan du göra detta. Se konto nedan. Ange medlemsavgift 2019
och ditt namn, så klart!

Bästa hälsningar!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
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