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Rapport om Headway Africas arbete: 

Årsmöte 

Den 11 April genomfördes Headway Africas årsmöte. De som kunde samlades i SVs lokaler i 

Falköping, övriga deltog digitalt.  

Årsmötet delade för först gången ut ett pris för goda insatser som stödjer biståndsarbete och 

Föreningen Headway. Till pristagare utsågs journalisten Mats Nilsson, som förutom ett 

tidigare arbete som styrelseledamot i Headway Africa, på ett engagerat, intresserat och 

kunnigt sett spridit information och kunskap om Headwayafrica, inte minst i tidningen 

Impuls.  

Styrelsen kunde med stor glädje dela ut detta pris till Mats. 

På årsmötet avtackades också Ann-Charlotte Bäckman för sina insatser och sitt arbete i 

styrelsen och Sari Gustafsson, Falköping, hälsades välkommen som ny styrelseledamot. 

På årsmötet beslutade styrelsen om en verksamhetsplan som i korthet innehåller: 

- Fortsatt projektverksamheten i Zimbabwe ytterligare ett år.  

- En ansökan till Forum Syd för ett projekt i Tanzania.  

- Plan för att ta kontakt med organisationer i Zambia för eventuell samverkan 

- Plan för en medlemsresa för medlemmarna till något av projekten 

 

Zimbabwe 

Styrelsen för Headway Africa har beslutat om att fortsätta projektverksamheten i Zimbabwe 

ytterligare ett år. Ansökan till Forum syd är godkänd. Ansökan innehåller åtgärder för ett 

avslut av projektverksamheten och därmed en plan för ZPHCA (Zimbabwe Parents of 

Disabled Children Association) att fortsätta på egen hand.  

Headway Africa har samverkat med ZPHCA under många år och kunnat stödja deras arbete. 

Det är både spännande och utmanande att vi nu kommit så långt att det är dags att samverka 

kring en plan för deras fortsatta arbete på egen hand. 

Läget i Zimbabwe är både politiskt och klimatmässigt osäkert. Delar av Zimbabwe drabbades 

av orkanen Idai som också drabbat Mocambique och andra länder i Afrika. Det är fortfarande 

katastrofläge i flera av de här länderna, inte minst i Zimbabwe.  

Priser på basvaror har mer än fördubblats på kort tid, kraftigt höjda bensinpriser och 

politiska oroligheter påverkar hela landet och inte minst levnadsstandarden hos 

befolkningen. Ett hot om hyperinflation och osäkerhet kring valuta och hur detta påverkar 

framtiden präglar samhällslivet just nu. 

Styrelsen följer den fortsatta utvecklingen och hur den kan påverka vårt projekt. 



   
Tanzania 

Styrelsen har lämnat en ansökan till Forum Syd om ett samarbete med organisationen TAMH  

Ansökan gäller samverkan med organisationen TAMH, Tanzania Association for Mentally 

Handicapped, och målet med projektet är att stötta föreningen i sitt fortsatta arbete med att 

ge medlemmarna egenmakt samt att stärka deras arbete för mänskliga rättigheter, 

integrering i samhället och en lagstiftning som säkerställer detta. 

Besked om ansökan från Forum Syd kommer förhoppningsvis snart. 

 

Studieresa planeras. 

Styrelsen planerar en studieresa under 2019 till något av projekten. Information kring detta 

kommer så snart planerna är beslutade! 

 

Du har väl inte glömt….. 

….att betala medlemsavgiften, 100 kr, för 2019? (Bankgiro 758-3792, Plusgiro  60 08 24-7, 

Swish 123 051 8340). Glöm inte att ange ditt namn! 

 

Många varma vårhälsningar – trots det kalla vädret! 

 

Styrelsen för Headway Africa 

 


