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Nyhetsbrev

Sommaren 2020 och första delen av hösten har helt präglats av den pågående
Covid-19 pandemin. Dessvärre syns i skrivande stund ej heller något slut på denna
farsot. Pandemin har påverkat SIH genom att vi inte varit ute på någon marknad
eller loppmarknad, därmed har inga produkter försålts. Vidare har pandemin helt
förändrat inriktningen på projektet Open Space. SIH är initiativtagare till detta
projekt som bland annat syftar till att skapa förståelse mellan olika grupperingar i
Trelleborgs befolkning. Den förändrade inriktningen resulterade i bokcirklar för
deltagare. Dessvärre motverkade pandemin öppen verksamhet varvid mixen av
deltagare uteblivit.
Makini Organization
Föregående nyhetsbrev avslutades med att vi inlett ett samarbete med Makini
Organization i Dar Es Salaam, Tanzania. I Tanzania lever dessvärre ett stort antal
barn på gatan. Efter en statlig undersökning 2017, beräknas antalet barn som lever
på gatan i Tanzania uppgå till drygt 6 000 barn.
Vår idé var först att stötta med diverse hygienartiklar för att underlätta livet för
gatubarnen i Dar Es Salaam. Efter lite mer tankearbete i styrelsen kom vi fram till
att det kändes tveksamt att ge ett sådant stöd. I fortsatta diskussioner med Makini
Organization framkom att de träffat på en 8-årig flicka som hamnat på gatan.
Flickan, Nasma, kom från en mycket fattig familj i Sydöstra Tanzania, drygt 80 mil
ifrån Dar Es Salaam. Flickan hade skickats till en familj i Dar Es Salaam. Hon hade
fått löfte om att bo i denna familj och gå i skolan och leva ett normalt liv.
Förhoppningarna grusades omedelbart då hon tvingades fungera som hushållerska i
familjen. Hon fick städa och tvätta kläder för hand m.m. Hon fick bädda de
jämnåriga barnens sängar. Intjänade pengar skulle skickas direkt hem till Nasmas
familj. Hon skulle alltså inte ens få lov att behålla den lön som betalades ut. Hon
rymde från denna familj för att försöka hitta vägen tillbaka hem. På så vis
hamnade hon på gatan där Makini Organization hittade henne. Livet på gatan
innebär stora risker för alla barn och särskilt för de som är så unga som Nasma.
Flickan ville återvända till sin hemby varpå Makini startade det administrativa
arbetet som innebar kontakter med byledning på hemorten, skola och den
marginella sociala funktion som finns på plats. Därefter reste de tillbaka till
hemmet. Detta möjliggjordes genom ekonomiskt stöd på 2.000:- från SIH. Nyakwesi
från Makini var med på hela resan och byggde kontakter med det formella
nätverket på plats. På så vis kan denna familjeåterförening följas upp längre fram.
Makini träffade också på en pojke från ungefär samma område. Tanken var att även
han skulle följas till sin hemby. Men efter att ha lärt känna pojken visade det sig
att han farit illa i hemmet på så allvarligt vis att Makini istället placerat honom på

sitt center i Dar Es Salaam. På så vis får han omvårdnad och stöd i deras regi.

Nasma på väg till återförening med familjen,
tillsammans med Nyakwesi från Makin
Organization.

Nasma välkomnas tillbaka till sin hemby. På
bilden representanter från byledning, skola och
socialarbetare.

Divinely Placed Community Programme, Kenya
I tidigare nyhetsbrev har vi beskrivit hur SIH stöttade Divinely Placed Community
Programme med inköp och montering av vattentank. Syftet är att de på så vis kan
spara vatten under regnperioder, att använda till bevattning av sina odlingar under
torra perioder. Som tidigare presenterats stöttar denna verksamhet ca 20 fattiga
barn. Barnen kommer vid lunchrasterna för att få ett rejält mål mat. Maten tillagas
av avkastningen från projektets odlingar. SIH har initierats att barnen skall delta i
odlingsarbetet för att på så vis lära sig om odling och bruk av jord. Barnen ges även
socialt stöd och hjälp med läxor och annat kopplat till skolan.

Bilder från odlingarna i oktober 2020. På bilderna syns potatisfält och bönor. Dessutom odlas majs
och diverse
grönsaker.

Dandelion Africa, Kenya
Dandelion Africa är den största och mest stabila verksamhet SIH har som partner.
Stöd utgår årligen till en flickas skolgång på internatskola. Detta administreras och
följs upp av Dandelion. Dandelion kontaktade SIH under sommaren angående
ytterligare en flicka som upplevt allvarliga svårigheter i sin hemmiljö. Situationen
var såpass allvarlig att flickan flyttades hemifrån till internatskola. SIH har stöttat
med avgift för ett halvt år. Efter uppföljning får nytt ställningstagande göras.
Vädjan till Er medlemmar inför årsslutet.
Vi är en liten förening med hyfsad ekonomi. Vi har mer än 100.000:- i våra kassor.
Pengar som vi kan använda till stöd för olika personer/grupper/verksamheter.
Dessvärre har vi så få medlemmar och en inaktiv styrelse vilket innebär att frågan
om nedläggning av föreningen ligger nära till hands. En sådan utveckling känns
både onödig och olycklig. MEN, vi behöver all hjälp vi kan få att skaffa både
medlemmar och styrelseledamöter. Styrelsearbetet kanske innebär 6 möten per år
som i nuvarande situation genomförs via digitalt forum. Således inte alltför
krävande. Vid de digitala möten vi genomfört har vi dessutom haft medverkan från
våra partners i Kenya och Tanzania. Denna styrelseform levandegör våra insatser då
vi får större inblick i våra partners verksamheter.
Ta gärna kontakt med KG, mail: kgolsson15@gmail.com alt tfn 0739 741339 eller
valberedare Amanda Stjärnkvist mail: amanda.stjarnqvist@sv.se
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