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Nyhetsbrev

I föregående nyhetsbrev beskrevs att vi beviljat medel med 6.000:- Svenska kronor
för att inköpa och installera en vattentank. Vattentanken, som rymmer 5000 liter,
inköptes och levererades till Divinely Placed Community Project, Nakuru i Kenya.
Därefter har en rejäl grund cementerats upp, tanken har installerats och
erforderliga rör för spridning av vattnet har monterats. Således är tanken på plats i
skick för att börja fungera. Låt oss hoppas på regn som fyller tanken så där finns en
reserv vid kommande torrperioder.
Som nämndes i tidigare nyhetsbrev är Nakuru är ett område som ofta drabbas av
långvariga torrperioder. Tillgång till kommunalt vatten är begränsad och kostsamt.
Det är vår förhoppning att vårt stöd förbättrar organisationens odlingsresultat.

Tanken placerad på sin grund

Ledningsdragning

Installerad på plats.

I det senaste nyhetsbrevet presenterades även projekt Open Space som är en
medskapande mötesplats i Trelleborg. Syftet med verksamheten är att skapa
trygghet genom att olika kategorier av människor träffas, lär känna varandra och
gör saker tillsammans. Verksamheten startades i februari 2020 men tvingades
stänga den öppna verksamheten på grund av det elaka viruset som benämns
covid-19.
De medverkande organisationerna och bildningsförbunden har dock antaget en
kreativ och positiv hållning. Man har initierat olika läs- och berättarprojekt via
nätet. Eftersom situationen med covid-19 är en ny företeelse för oss alla så innebär

detta givetvis olika svårigheter, men även möjligheter. De olika
cirkelverksamheterna beräknas starta den 9 juli.
Den 15 juni slutar nuvarande projektledare för ett annat arbete. Hazem Yoness
kommer att ta över. Han arbetar inom Ibn Rushd och har lång erfarenhet av
integrationsarbete.
När det gäller försäljning av SIH:s produkter har detta hitintills varit omöjligt.
Någon planering för marknadsaktiviteter har inte varit meningsfulla. Vårt hopp står
till att detta kan ske längre fram i höst. Allt hänger på hur pandemin utvecklas.
SIH har påbörjat ett möjligt samarbete med en organisation i Tanzania.
Organisationen heter Makini Organization och arbetar med gatubarn i huvudsak i
Dar Es Salaam. Verksamheten är att söka upp barnen på gatorna och sedan
motivera dem till att deltaga i olika aktiviteter i form av akrobatik och konstnärlig
dans. Tiden får visa om SIH kommer att stötta organisationen ytterligare. I
skrivande stund har vi utlovat ett stöd på 2.000:- Sek avseende bland annat
anskaffning av hygienartiklar som handsprit att vattentank för kroppstvätt. Vi
återkommer i nästa nyhetsbrev med mer information. Vi har kännedom av denna
organisation genom KG som vistades tillsammans med dem under ett par månader
2015.
Styrelsen håller för närvarande på att förbättra sina kunskaper i att hantera och
uppdatera hemsida och Facebooksidan. Tips på förbättringar mottages med
intresse.
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