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Nyhetsbrev
Hejsan alla medlemmar i Slättens Ideella Hjälporganisation (SIH). Nu har vi passerat
sommar och är i mitten av hösten. Under perioden har vi endast haft ett digitalt
styrelsemöte. Vidare har styrelsen kommunicerat i chattforumet Messenger angående stöd
till en utsatt kvinna i Dar Es Salaam. Detta beskrivs längre fram i nyhetsbrevet.
SIHs Arbete har i huvudsak handlat om förberedelsearbete avseende vårt spännande
projekt Youth and Culture, hand in hand for the future. Detta arbete har i huvudsak
utförts av SIHs ordförande och projektledare med support av Amalie Malmgren Asmild.
Åtskillig tid har gått åt till att utveckla en utvärderingsmodell, upprätta en aktivitetsplan
och detaljbudget. Vissa komplikationer har förekommit eftersom vi hanterar två olika
valutor och att valutamarknaden är okontrollerbar för oss. Vidare har en del tid lagt på att
koordinera de samarbetande organisationerna. Lite snopet att en stor del av den
utvärderande uppföljningsmodellen förkastades. Men samarbete mellan organisationer
innebär kompromisser.
En spännande kontakt har upprättats mellan SIH och Kulturskolan i Simrishamn. Som
berörts i tidigare nyhetsbrev är ambitionen att erbjuda ungdomar i båda länderna att
träffas genom video-chatt och utbyta tankar och idéer m.m. Senare visade det sig att
Kulturskolan inte lyckats organisera in detta i sitt program. Istället har lärare vid
kommunens Barn-och fritidsprogram tagit över bollen. Ambitionen är att under oktober
göra ett provutbyte mellan lärare och företrädare för projektet. Detta för att testa
kvaliteten i en uppkoppling.
Vår projektledare, Reagan Oduor, har varit på plats i Ngong sedan mitten av september.
Han har haft fullt upp med diverse praktiska frågor. Projektet har formellt startat den 1
oktober, även om mycket arbete lagts ned före detta datum. En viktig aktivitet som
föregått projektstart är genomförande av gruppintervjuer, så kallade base-line studies.
Detta innebär diskussioner om olika frågeområden i syfte att få grepp om deltagarnas
kunskaper, attityder m.m. före projektstart. Allt i syfte att kunna utvärdera.
I föregående nyhetsbrev har vi skrivit om en donation till oss på hela 30 000:- Det beskrivs
också hur vi gav Makini Organization att göra en uppföljning av föregående års återförening
av den 8-åriga flickan Nasmaa och hennes familj och by. Detta beskrivs i Nyhetsbrev 2/21.
Brevet avslutades med att ordförande skulle ta kontakt med SIDA för att höra om
möjligheter att stödja Nasmaas utarmade hembygd. Ett stort behov, som beskrevs, var att
upprätta ett bibliotek med skolböcker. KG har varit i kontakt med SIDA, Röda Korset och
Rädda Barnen utan att lyckas väcka engagemang. Det hänvisas till lokala organisationer.
Nedslående så klart. Därefter har KG pratat med Svenska Kyrkans församling i Gärsnäs
samt skickat information om situationen. Hitintills har inget svar getts.
Makini Organization har, i augusti, ställt en fråga till SIH om stöd till ytterligare ett tungt
livsöde. Det handlar om en ensamstående kvinna med tung, nästintill hopplös,
försörjningsbörda. Kvinnan, som vi kallar Christina, har tre barn som bor hos hennes
föräldrar. Själv har hon etablerat sig i Dar Es Saalam för att arbeta som housegirl (piga i en
familj.) Som house girl fick Christina 40 000 Tanzania shilling per månad, vilket motsvarar
cirka 150:- Svenska kronor. Christina arbetade dessutom extra i
en mindre restaurang för att klara att skicka lite pengar till sin mor. Modern har alltså hand
om de tre barnen, men är själv sjuk i HIV och behöver daglig medicinering. Vidare finns en
finns en yngre syster till Christina. Systern lider av en blodsjukdom (sickle cell disease)

och behöver sjukhusvård varje månad.
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En lösning av Christinas situation vore att starta en egen business (detta är vanligt i
Afrikanska länder) inom matlagningssektorn. SIH hade flera diskussioner med Makini
Org samt Christina om möjligheterna för en sådan verksamhet. Vi var intresserade
med att få en bild av marknadsläget för denna typ av verksamhet. Hur skall
verksamheten organiseras med mera. SIH:s styrelse beslutade i Messenger
diskussion att stödja Christina med 5.180:- till inköp av utrustning avseende en
mindre matservering. Medlen togs från den donation som vi fått tidigare under
året.
Makini Org. har skickat en rapport, daterad 6 oktober 2021, om insatsen. Rapporten
bifogas detta nyhetsbrev, men vi kan med tillfredsställelse se att Christina startat
sin verksamhet. Hon har bland annat haft ett cateringuppdrag samt bereder säljer
mat genom sin lilla servering.
Bild från Christinas servering.

Hemsidan: Administration och förbättring av SIHs hemsida har varit en följetong under
längre tid. Nu har vårt samarbete med gymnasieskolan i Simrishamn lett till att en 3årselev på medieprogrammet tagit på sig uppgiften att hjälpa till med förbättringar av
sidorna. Förhoppningsfullt återkommer positiv information i nästkommande nyhetsbrev.

Hammenhög 2021-10-10
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. Kom ihåg, vi arbetar helt
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ideellt, inga arvoden till styrelseledamöter etc. Hjälp oss stödja människor och grupper i prekära
situationer. Vi följer upp aallt stöd vi distribuerat. DS
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