
   

 

NYHETSBREV NR 29 

Föreningen Headway Africa, maj 2021. 

 

Denna vår har inte varit lik någon annan vår. Den svåra pandemin har på olika sätt påverkat 

oss alla, både här i Sverige och i resten av världen. Många saker som planerats har fått ställas 

in. Andra saker har kunnat genomföras, fast på ett annorlunda sätt. Inte minst har tekniken 

kunnat hjälpa oss gett oss redskap för att kunna träffas och hålla kontakten, även om det är 

digitalt. 

Föreningen har ändå kunnat genomföra planerade sammanträden och sitt årsmöte. 

Årsmötet genomfördes 16 april med både deltagare som fysiskt kunde närvara och deltagare 

som fanns med digitalt. På årsmötet omvaldes styrelse, ordförande, samt övriga ledamöter 

för ytterligare en period. Protokoll och andra årsmöteshandlingar finns tillgängliga på 

Headway Africas hemsida (”Medlemsinfo”, Kod: samarbete). 

På årsmötet antogs också en verksamhetsplan för 2021.  

 

Zimbabweprojektet.  

Projektverksamheten i Zimbabwe med ZPHCA har planenligt avslutats. Projektet har pågått i 

många år och nu har de mål vi haft för samarbetet är i stort sett uppfyllda. Föreningen 

ZPHCA har utvecklat sin organisation, medlemmarna har kunnat få ny kunskap som 

utvecklat deras arbete med att stödja personer med olika funktionsvariationer att få sina 

mänskliga rättigheter tillgodosedda. Det har funnits, och finns, givetvis svårigheter, inte 

minst samhälleliga problem. 

Läget i Zimbabwe är fortsatt mycket svårt. Det är hyperinflation och brist på valuta, som 

också spär på den Coronakris som finns. Tillsammans med svår torka och matbrist har 

nedstängningen av samhället, på grund av Corona, gjort det svårt att få mat och andra 

förnödenheter. Den nya zimbabwiska dollarn, Bond, blir allt mer värdelös. Utländsk valuta 

får i princip inte användas. Den elektroniska valutan RTGS tillsammans med Bond är de 

enda officiella valutorna. 

Regeringen ger visst ekonomiskt stöd till statligt anställda personer, men mer än hälften av 

landets innevånare har sitt arbete inom den informella sektorn, och de får inte del av detta 

stöd. FN räknar med att hälften av befolkningen kommer att behöva mathjälp. Så läget för 

alla i Zimbabwe är svårt.  

Desto mer imponerande är det då att föreningen ZPHCA kunnat fortsätta sitt arbete. Det 

finns nu en utvärdering från hela projektet, och en slutrapport från dem. Headway Africas 

styrelse har lämnat in en slutrapport till Forum Civ som den formella avslutningen av 

projektsamarbetet.   



   
Styrelsen håller fortsatt kontakt med personer från ZPHCA, en julgåva har skickats och 

föreningen sänder många hälsningar och tack till Headway Africa. 

 

Nytt projekt i Tanzania?  

På årsmötet beslutades att ha fortsatt kontakt med TAMH i Tanzania för att ånyo undersöka 

förutsättningarna för ett projekt tillsammans.  Coronakris och torka skapar stora problem, 

liksom det politiska läget. Dock har styrelsen hopp om att kunna etablera ett samarbete och 

utveckla ett projekt som får ekonomiskt stöd via ForumCiv (tidigare Forum syd).  

Det finns goda kontakter mellan TAMH och Headway Africa så det finns positiv grund för 

framtida samarbete. Det gäller främst nu att klara finansieringen.  

 

Övrigt i verksamhetsplanen. 

Föreningen kommer också att ta kontakt med en organisation i Zambia vars medlemmar 

stödjer och eller har funktionsvariationer. 

Föreningen kommer också att undersöka möjligheter att i Sverige bilda nätverk kring 

aktuella projekt med organisationer och personer som på frivillig väg vill stödja arbetet 

genom aktiv medverkan och ev. ekonomiska bidrag. Den insamlingsverksamhet som 

föreningen genomför kommer att fortsätta och förhoppningsvis utvecklas, liksom 

medlemsvärvningen.  

Styrelsen önskar med detta nyhetsbrev alla medlemmar en god hälsa och vacker sommar! 

 

FÖRENINGEN HEADWAY AFRICA 

Styrelsen/ Eva Ekengren 

 

 

PS. Påminner om medlemsavgiften för 2021, 100 kr, om kanske glömt att betala den 

den….. DS. 
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