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Nyhetsbrev
Hejsan alla medlemmar i Slättens Ideella Hjälporganisation (SIH). Trots den
världsomfattande pandemin så har vi ändock haft en del aktiviteter i SIH, men mer av
administrativ karaktär.
Som Ni alla vet, ansökte vi, i januari, om projektmedel från Svenska Institutet. Vi sökte ett
så kallat sådd projekt inom programmet Creative Force. Det högsta beloppet som kan
beviljats inom detta program uppgår till 100.000: - Svenska kronor. Efter ett aktivt arbete
med att utforma ansökan, vilket inkluderade ett antal Zoom möten, fick vi meddelandet i
maj att vi tilldelats högsta belopp, dvs 100.000:- Ett särskilt tack riktas till Reagan Oduor
and Amalie Malmgren Asmild för ett intensivt och excellent arbete med ansökan.
Vi har under våren medverkat i ett Zoom möte med Svenska Institutet där samtliga
projekt som tilldelats medel fick göra en mycket kort presentation.
Arbetet med utformning av detta projekt har inneburit ett flertal Zoom möten med
Manene Cultural Trust och M-Tafsiri Africa. På grund av covid-19 har projektstart skjutits
fram till september/oktober med avslutning januari/februari. Sista datum för
slutredovisning till Svenska Institutet är 28 februari 2022. Projektet har getts namnet
Youth & Culture, hand in hand for the future.
SIH styrelsen har upprättat en managementgrupp för projektet. Denna grupp bildar
”Headquarter” och leder projektet från svensk sida. Projektledare på plats i Kenya är
Reagan Oduor.
Managegruppen består av Fredric Strömberg, Amalie Malmgren Asmild samt KG Olsson.
Den 22 juni hade managementgruppen samt Reagan Odour ett möte med Sylvia Carlsdotter
och
Anna-Carin Uggla vid kulturskolan i Simrishamn. Syftet med träffen var att vi genom Zoom
möte/n vill skapa kontakt mellan projektdeltagarna i Kenya med elever vid kulturskolan i
Simrishamn. Vårt projekt har ju kultur och musik som bas. Kulturskolan visade stor
entusiasm och engagemang i frågan. Vi ser fram emot fortsatt samarbete.
I juni fick vi en spännande fråga från en privatperson. Hon hade samlat ihop 30.000:- som
hon ville skänka, i form av donation, till en organisation som stöttar barn till förbättringar
av sina liv. Det var viktigt för privatpersonen att allt skulle gå direkt till olika insatser utan
transaktionskostnader. Eftersom SIH är 100% ideell utan förmåner till styrelse eller andra
förmåner var detta en intressant förening för givaren. Efter att ha tagit del av våra
nyhetsbrev samt presentationer av våra projekt på hemsidan, bestämde hon att 50% av
stödet skulle vara riktat till Divinely Placed Community Programme, utanför Nakuru.
Resterande medel var SIH fria att fördela till andra projekt med villkor om det är barn som
skall gynnas.
Martha vid Divinely Placed berättar att antalet barn i deras program har ökat till 32
stycken. Detta är en effekt av covid-19. Nu kommer samtliga barn att få nya skoluniformer,
skolväskor och skor. På så vis får även dessa barn känna stolthet av att vara fint klädda.
KG kan intyga att deras skolkläder varit trasiga och väldigt slitna tidigare. En bra insats.
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Vidare har donationen inneburit inköp av en get, att mjölka, samt 29 stycken hönor.

Resten kommer att användas till att stärka odlingarna, som i sin tur ger mat till barnen. KG
framför alltid vikten av att barnen deltar i odlingsarbetet, så att det senare i livet känner
sig förtrogna med odling. Rapport kommer senare från Martha.
Vidare har donationen inneburit att vi kunnat be Makini Organization i Dar Es Salaam
genomföra en uppföljning av den 8 åriga flickan Nasmaa, som återförenades med sin
familj under föregående år. Rapport finns i tidigare nyhetsbrev. Vid återföreningen visade
det sig att flickans familj levde under misärartade förhållanden. Makini byggde därför upp
en ”säkerhetsgrupp” kring flickan. I denna grupp ingick lärare, socialarbetare samt någon
mer från hennes by.
För att säkerställa att det fungerar bra för Nasmaa, har vi använt 4.000:- av donationen,
så att Makini kan genomföra en bra utvärdering samt eventuellt komplettera flickans
skolutrustning.
Utvärdering är viktig även utifrån skälet att sådan uppmärksamhet ofta leder till ett bättre
lokalt skydd för den utsatta flickan. Nyakwesi Mujaya vid Makini organization kommer att
ge en rapport efter avslutad insats. Dock har hon meddelat att situationen för Nasmaa
befunnits vara prekär. Hemförhållandena kan betecknas som total misär. Nasmaa har inte
ens en madrass att sova på. Hon går till skolan varje dag, men på grund av
hemförhållandena presterar flickan mycket dåligt i skolan. Hon saknar bland annat
skolböcker. I Tanzania köper eleverna själva sina skolböcker och dessa är dyra. I Nyakwesis
preliminära rapport beskrivs att hon köpt in ris,bönor,majs- och vetemjöl, traditionell
minifisk, matlagningsolja, socker, salt och grillkol. Detta bör räcka i ungefär ett år. Rektorn
Slättens Ideella Hjälporganisation, Org.nummer: 847000-7009, Bankgiro: 5968-5909,
telefon:0739 741339, Webb: www.si-h.org

vid skolan har fått uppdraget att portionera ut maten så att det inte försnillas av andra
personer.
Vidare har övningsböcker, skolväska, en del skolkläder och pennor inhandlats.
Nyakwesi lyfter frågan om behovet av ett bibliotek med skolböcker. Eftersom hela
disktriktet lever under fattigdom är behovet generellt.
KG har sökt kontakt med SIDA för ett se om det finns något att göra via dem.

Nasmaa

Möte med resurspersoner

För styrelsen
Hammenhög 2021-07-01
KG Olsson
Ordförande
PS. Vi är tacksamma om vi alla hjälper till att rekrytera nya medlemmar. Det framgår av
nyhetsbrevet att vi gör skillnad för människor i utsatta situationer. DS
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