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Nduguföreningens verksamhetsberättelse 2016 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret 2016 bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Martin Carlstedt 

 

Vice ordförande: Linda Wanhatalo Bengtsson 

  

Sekreterare: Katarina af Sandeberg  

 

Vice sekreterare: Maja Österlund 

 

Biståndssamordnare: Malin Gyunda 

 

Administrativ samordnare: Maja Österlund 

 

Mikrokreditansvarig: Maja Österlund 

  

Övriga ordinarie ledamöter: Lars-Göran Persson, Sara Sjöling, Per Håkansson, Lena 

Kjellberg, Maja Väpnare 

 

Vi har haft 7 styrelsemöten under året varav 3 Skype-möten.  

 

Styrelsen har utsett fyra arbetsgrupper: 

 

Sjukstugegruppen: Jonatan Wistrand (sammankallande), Amon Gyunda, Sara Sjöling, Per 

Håkansson 

 

Arrangemangsgruppen: Birgitta Götesdotter (sammankallande), Lars-Göran Persson, Maja 

Väpnare, Maria Åman 

 

PR/info-gruppen: Anna Persson (sammankallande), Jens Larsson, Johanna Åberg 

 

Beredningsgrupp för stipendier: Malin Gyunda (sammankallande) Sara Sjöling, Maja 

Österlund 

 

Dessa har sammanträtt vid totalt ca 10 möten under året, mestadels via Skype. 

 

Övriga funktionärer: 
 

Kassör: Per-Gunnar Johansson 

 

Revisorer: Rune Svensson, Maurits Rehn 

 

Ansvarig för medlemsinfo: Adrian Rosén 

 

Platsansvarig i Kizagaområdet: Winjuka Songelaeli 

 

Valberedning: Tiina Nieminen-Johansson (sammankallande), Amon Gyunda, Joakim 

Persson, Alf Carlstedt och Jonatan Wistrand 
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Utbildning 

 

Årets mål:  

 För skolåret 2016 finansiera 114 elevers utbildning, 50 i primary och 64 i secondary 

 För skolåret 2017 finansiera 125 elevers utbildning, 55 i primary och 70 i secondary 

 Samla in och överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden  

 Genomföra seminarier inom olika ämnesområden för ca 20 000 kr 

 Följa upp utvecklingen av biblioteksverksamheten  

 Genomföra en översyn av fadderverksamheten 

 
Ett av Nduguföreningens fadderbarn, Ulumbi, 

student vid Yalagano Primary school 

Utfall: 

 Skolåret 2016: Vi har finansierat 114 elevers utbildning. Av fadderbarnen har det varit 

46 som studerat i Primary School och 68 i Secondary School. 

1320 kr har överförts i stöd för stipendier för vidareutbildning, samt 650 kr i 

startbidrag för en symaskin till en elev som blivit klar sömmerska. 

 Skolåret 2017: Hittills har vi överfört pengar för 116 elever varav 50 i Primary School, 

66 i Secondary School.  

 Vi har samlat in 5850 kr till fadderbarnsfonden, så årets mål har överstigits. 

 Vi har samlat in 400 kr till buffert, fadderverksamhet.  

 Faddermålet är så gott som uppnått för 2016 och några till har blivit faddrar så målet 

kan även nås för 2017 

 Till fadderbarnsfondens verksamhet har 4950 kr överförts under 2016 

 11 000 kr har överförts till biblioteket i Kizaga och för detta har 118 böcker köpts in.  

 14 000 kr har överförts för seminarier om hiv/aids, miljövård, insamling och förvaring 

av regnvatten, vikten av utbildning för det framtida livet i grundskola och gymnasium, 

samt ekonomi. Förslag på ämnen i seminarierna kommer från referensgruppen i 

Kizaga. De flesta av dessa har genomförts och varit uppskattade. Några kommer att 

genomföras i början av 2017. 
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 Ett tidigare fadderbarn, Estar Lukas, har börjat arbeta 3 dagar i veckan i biblioteket för 

att det ska kunna hålla öppet mer för allmänheten. Malin träffade Estar under vistelsen 

i Kizaga och gick igenom hennes uppdragsbeskrivning. 

 En översyn av fadderverksamheten har genomförts och förslag till förändring läggs 

fram för årsmötet 2017. 

 

 

Miljövård 

 

Årets mål: 

 Under verksamhetsåret sälja 1 300 träd för plantering i Kizagaområdet  

 

Utfall: 

 1552 sålda träd för plantering i Kizagaområdet.  

 Vi har under 2016 överfört medel för 1281 träd 

 Trädförsäljningen har överstigit målet i år.  

 Trädförsäljningen bestod under 2016 av 229 julkort, samt 1323 ordinarie trädköp.  

 Arbetet med att bevara skogsreservatet fungerar bra, enligt planen. 

 

 

 
Träd som planterats genom Nduguföreningen  
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Vatten och sanitet 

 

Årets mål: 

 Tillsätta arbetsgrupp för att undersöka möjligheterna för insats relaterat till 

målområdet vatten och sanitet.  

Utfall: 

 Styrelsen har utsett en tillfällig arbetsgrupp gällande vatten och sanitet bestående av Lena 

Kjellberg, Jonatan Wistrand och Malin Gyunda. 

 Malin och Amon gjorde på uppdrag från styrelsen, under besöket i Kizaga i somras, en 

undersökning av behov, existerande och framtida insatser gällande målområdet vatten och 

sanitet. Detta var utifrån frågeställningar och huvudsakliga målgrupper som formulerats av 

arbetsgruppen för vatten och sanitet.  

 Styrelsen är överens om att det finns ett behov av att arbeta vidare med dessa frågor. Det som 

beslutats att göra på kort sikt är utökade seminarier, dels för vattenkommittén, dels fortsatta 

seminarier på skolorna. 

  

 

 
Vattenkommittén tillsammans med Amon 

 

 

Hälso- och sjukvård 

 

Årets mål:  

 Samla in 30 000 kr till utvecklingen av sjukstugan till ett Health Centre. 

 Etablera fungerande arbetsrelationer med ledande personer i distrikt och på bynivå 

som är involverade i sjukstugeprojektet 

 Fortsätta med planering av projektet och, om det finns förutsättningar, besluta att 

påbörja genomförandet. 

 Öka antalet företagsvänner till 4 stycken under 2016.  
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Utfall: 

 Insamlingen till sjukstugan har under året inbringat ca 13500 kr vilket är långt ifrån 

målet som var 30 000 kr. Den svaga insamlingen till sjukstugeprojektet beror mest på 

att arbetet med utvecklingen till ett Health Centre har tappat fart i samband mer 

personalbyten på distriktet i Tanzania.  

 Sjukstugeprojektet har inte gått framåt enligt förväntan. Vi har återigen fått arbeta med 

att etablera fungerande arbetsrelationer med distriktsledningen för Iramba. Detta har 

varit ett nödvändigt fokus sedan flera centrala personer i Irambas distriktsledning 

(District Commissioner och District Executive Director) bytts ut. Något besked om 

kapacitet och tidsramar från lokala myndigheters sida i deras åtagande i Health-

Centreprojektet har dock ännu inte levererats. Någon tidsplan, för omvandlingen till 

ett Health Centre, har hittills varit svårt att lämna för såväl Nduguföreningen som för 

Iramba District, läget är alltför oklart.  

 Vattenposten på sjukstugan fungerar inte utan personalen måste skaffa vatten från 

annat håll. Vi har under året tittat närmare på denna fråga bland annat tillsammans 

med vattenkommittén samt gjort påtryckningar gällande frågan till distriktet. 

 En tryckkokare har överlämnats till personalen på sjukstugan att använda för att 

sterilisera verktyg. 

 Sjukstugegruppen har fått en tätare kontakt med sjukstugepersonalen via e-post. 

 Under året har vi haft två företagsvänner, BOKA Juridik, Bo Lindström samt Amber 

Advokater, Per Håkansson, vi är mycket tacksamma för dessa gåvor men vi ser gärna 

att det blir fler. 

 Informationsblad om företagsvänskap har distribuerats vid några arrangemang. 

 

 

 

 

 
Personal vid sjukstugan i Misigiri när de tar emot  

en tryckkokare att använda för sterilisering av verktyg  
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Landsbygdsutveckling 

 

Årets mål: 

 Starta upp den reviderade mikrokreditverksamheten i Kizagaområdet 

 Följa upp hur den nya mikrokreditverksamheten utvecklas 

 Sälja hantverk från Kizagaområdet för 15 000 kr 

 Undersöka möjligheter för kvinnogruppen i Kizaga att bredda sin verksamhet för 

försäljning. 

 Starta upp försöksverksamhet med försäljning av tygkassar som tillverkas i 

Kizagaområdet, där Nduguföreningen bidrar med 1000 kronor i startbidrag  

 

Utfall: 

 Nduguföreningen har överfört medel för inköp av kassaskrin, kassaböcker samt 

seminarium kring ekonomi till mikrokreditgrupper i området. 

 Korgar för drygt 2 700 kr har köpts in från kvinnogruppen i Kizaga för försäljning i 

Sverige. 

 Hantverksförsäljningen i Sverige har under året inbringat ca 10 600 kr, varav 3600 kr 

är korgförsäljning. 

 Styrelsen har överfört 1000 kr för att starta upp en verksamhet för sömmerskor 

(tidigare fadderbarn) tillverkar tygkassar för försäljning i Sverige. De 30 första 

kassarna levererades under 2016 och 13 stycken av dessa har sålts under året. 

 

 

Övriga insatser 

På grund av stor hungersnöd i Kizagaområdet som orsakats av förra årets torka och det 

därmed fanns ett särskilt behov, gjorde vi ett undantag och överförde ett bidrag till matbistånd 

för 50 000 kr under 2015. Detta har under våren 2016 delats ut mat till barnen i skolan några 

gånger/vecka. Under Malins besök i Kizagaområdet i somras gjordes en uppföljning av hur 

matbiståndet fallit ut. Detta gjordes genom barnintervjuer samt samtal med föräldrar, 

skolpersonal och referensgrupp. Matbiståndet var oerhört uppskattat av samtliga parter.  

 

Medlemsrekrytering, information och insamling 

 

Årets mål:  

 Ökad medlemsrekrytering. Medlemsantalet ska vara minst 230 personer. 

 Fortsätta med samt följa upp det rådande ambassadörskapet.  

 Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 243 till 260 personer  

 Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 25 000 kr inklusive 

gynnsamma bieffekter 

 Samla in 40 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd  



 8 

 

Utfall: 

 215 medlemmar varav 32 barn-och ungdomsmedlemskap, vilket betyder att vi tappat 

några medlemmar och inte nådde årets mål. 

 Vi har inte gjort någon uppföljning av ambassadörskapet under 2016 

Planen är att göra uppföljningen under 2017 

 Det var vid årets slut 294 personer som gillade Nduguföreningen på Facebook, vilket 

är en ökning med 50 personer under 2016, och vi har därmed överstigit årets mål. 

 Arrangemang som Nduguföreningen anordnat har inbringat 7000 kr i direkt insamlade 

medel samt ytterligare drygt 15 400 i gynnsamma bieffekter som försäljning av träd 

och korgar, dvs. 22 400 kr. 

 Drygt 43100 kr har samlats in i allmänna gåvor, vilket betyder att målet överstigits 

något 

 

Nduguföreningens arrangemangsgrupp har precis som tidigare år varit mycket aktiv. 

De har under året anordnat ett flertal mindre arrangemang i Olofström med omnejd. 

Några exempel är loppis, trädgårdsdagar, konserter, julmarknader och föreläsningar. 

Vi fick även i år alla intäkter vid luciafirandet i Olofström, vilket vi särskilt tackar 

Högavångsskolan i Olofströms kommun för. De totala bieffekterna vid alla dessa 

arrangemang har blivit drygt 22 400 kr för bl.a. hantverksförsäljning och 

trädförsäljning. Därför är det viktigt att vi inte bara ser de ca 7000 kronorna som direkt 

är ett resultat av arrangemangen, utan även alla dessa gynnsamma bieffekter. På 

föreningens årsmöte inkom dessutom drygt 3800 kr i samband med lotteri, auktion, 

matförsäljning med mera.  

Nduguföreningen vill tacka alla frivilliga krafter som hjälpt till att genomföra dessa 

arrangemang. 

 

 

Styrning och uppföljning 

 

Årets mål: 

 Se över verksamhetsplan samt befintliga policys och riktlinjer och inventera behovet 

av nya med anledning av årsmötets beslut om nytt styrdokument för 

utvecklingssamarbetet 

 Ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i Kizagaområdet. Dessa stäms av 

med referensgrupp och ansvariga samt beslutas av styrelsen  

 Ta initiativ till att nytt avtal med platsansvarig tas fram och ersätter det befintliga  

 

Utfall: 

 Verksamhetsplanen har setts över med anledning av de förändrade övergripande 

målen i vårt styrdokument ”Så här gör vi skillnad” och styrelsen har kommit fram att 

utformningen ska vara oförändrad 

 Styrelsen arbetar nu med att ta fram ett ramverk för resultatuppföljning inklusive 

indikatorer utifrån de övergripande målen. 
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 En översyn av policys har påbörjats och kommer fortsätta under 2017 

 Arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i Kizagaområdet 

samt avtal med platsansvarig har senarelagts till 2017 

 Samarbetet med referensgruppen har fungerat fortsatt bra framförallt kring 

seminarieverksamheten och i samtal kring utveckling av biblioteket  

 Malin och Amon Gyunda har under sommaren besökt Kizaga och haft möten med 

såväl platsansvarig, referensgrupp, biblioteksansvarig, vattenkommittén, som 

fadderbarn samt besökt sjukstuga, bibliotek, vattenposter och trädplanteringar. 

 Stipendiegruppen har sett över strukturen och informationen om stipendier som ska gå 

till stipendiater och platsansvarig och Malin gick igenom dessa med platsansvarig 

under sommarens besök i Kizaga. 

 Under 2016 gjordes en Medlemsenkät som skickades ut till samtliga medlemmar och 

vi fick in 51 anonyma svar. Enkäten visade bland annat att 94 % var nöjda eller 

mycket nöjda med sitt medlemskap i Nduguföreningen.  

 
 

Avslutning 

Nduguföreningens arbete drivs hela tiden framåt. Föreningens utvecklingsfokus syns 

exempelvis i att vi nu ser över målområdet vatten och sanitet och under året har utsett 

en tillfällig arbetsgrupp som undersöker dessa frågor på ett djupare plan än tidigare. 

Det syns också i att vi anlitat ett tidigare fadderbarn som biblioteksansvarig för att öka 

tillgängligheten på biblioteket för allmänheten. För att hitta en mer hållbar och jämlik 

väg att bedriva fadderverksamheten ser vi över den och lägger 

fram ett förslag om förändrad fadderverksamhet vid årsmötet. 

Vår drivkraft framåt tar sig också uttryck i att medlemmarna 

under året fått svara på en enkät vars resultat styrelsen nu följer 

upp för att förbättra verksamheten. Styrelsen arbetar också 

parallellt med att ta fram ett ramverk för resultatuppföljning för 

att kunna se effekter av föreningens utvecklingsinsatser utifrån de övergripande 

målen.  

De stora utmaningarna har gällt arbetet kring sjukstugan. Att vi återigen fått arbeta för 

att etablera fungerande arbetsrelationer med distriktsledningen för Iramba samt att vi 

inte kunnat få något besked om kapacitet och tidsramar från lokala myndigheters sida i 

deras åtagande i Health-Centreprojektet gör det osannolikt att vi kommer att nå 

implementeringsfas under 2017. Parallellt med Health Center-satsningen kommer 

sjukstugegruppen därför att arbeta med andra mer småskaliga insatser för att stödja en 

förbättrad mödrahälsovård i Misigiri sjukstuga.  

Under 2016 har vi haft en hel del arrangemang som inbringat värdefulla bidrag och vi 

har haft många generösa gåvogivare. Vi vill rikta ett särskilt tack till alla er som 

skänkt gåvor till Nduguföreningen under året. 

Omslagsbild: Platsansvarig Winjuka Songelaeli tillsammans med Marco som är elev på 

Kitukutu primary school,  

Bilderna i verksamhetsberättelsen är tagna av Malin Gyunda 


