Verksamhetsberättelse
2018

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 bestått av följande ledamöter:
Ordförande: Martin Carlstedt
Vice ordförande: Maja Österlund
Sekreterare: Pia Ottosson
Vice sekreterare: Sara Sjöling
Biståndssamordnare: Malin Gyunda
Administrativ samordnare: Maja Österlund
Övriga ordinarie ledamöter: Per Håkansson, Emerine Simon
Vi har haft styrelsemöten vid sju tillfällen under året varav tre via Skype.
Styrelsen har utsett fyra arbetsgrupper:
Arbetsgrupp för hälso- och sjukvård: Jonatan Wistrand (sammankallande), Amon Gyunda, Sara
Sjöling, Per Håkansson
Arbetsgrupp för arrangemang och kommunikation:
Samordnare arrangemang: Annika Håkansson, Gruppmedlem arrangemang: Vakant
Samordnare kommunikation: Vakant Gruppmedlem kommunikation: Pia Ottosson
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
Samordnare för resultatuppföljning: Lena Kjellberg
Revisorer: Maurits Rehn, Pernilla Andersson
Ansvarig för medlemsinfo: Adrian Rosén
Platsansvarig i Kizagaområdet: Winjuka Songelaeli
Trädansvariga i Kizagområdet: Leonard Mkoma, Sara Nalogwa och John Lyimo
Biblioteksansvarig i Kizagaområdet: Ester Lukas
Valberedning: Tiina Nieminen-Johansson (sammankallande), Amon Gyunda, Lars-Göran Persson,
Elisifa Mkumbo Carlstedt och Jonatan Wistrand
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Sammanfattning
Under 2018 har vi arbetat tillsammans med lokala parter i Kizagaområdet för att få till stånd
viktiga dokument som reviderad trädpolicy och en överenskommelse med Kizaga Secondary
school gällande biblioteket. Fokusområdet i uppföljningen har varit utbildning. Genom den
har vi åter sett att seminarierna som årligen anordnas inom våra olika målområden är mycket
uppskattade och också att fadderbarnen är nöjda med sitt stöd genom Nduguföreningens
fadderverksamhet. Men framförallt har 2018 har varit ett år då vi tagit värdefulla steg vidare
för att få till en bättre vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri. Efter sonderingsarbete med
sakkunniga i Sverige och överläggningar inom styrelsen arbetar nu arbetsgruppen för hälsooch sjukvård vidare med att undersöka möjligheten till en borrad brunn i anslutning till
sjukstugan. Trots att Nduguföreningen redan samlat in 229 000 kr att använda för detta
ändamål behöver vi ytterligare medel för att en god tillgång till rent vatten ska bli verklighet
vid sjukstugan i Misigiri. Detta kommer vara i fokus under 2019.

1. Målområdet Utbildning
Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad - Styrdokument för Nduguföreningens
utvecklingssamarbete
1.1 Fler socio-ekonomiskt utsatta barn och unga påbörjar och fullföljer utbildning i primary och
secondary school, av god kvalitet.
1.2 Ökad kunskapsnivå hos kvinnor, män, barn och unga om det samhälle de lever i, och därmed
stärkta förutsättningar för deras deltagande och inflytande.

Uppföljning övergripande mål:






Samtliga deltagare som intervjuats om seminarierna är nöjda eller mycket nöjda med
seminarierna och några exempel på vad de lärt sig av seminarierna är vad man ska
tänka på när man vårdar sjuka ex med hiv/aids, att om man hugger ner ett träd ska man
plantera ett nytt, vikten av sparande i hushållsekonomin och hur man kan ta hand om
regnvattnet för användning i hushållet eller jordbruket.
Vår uppföljning visar att fadderbarnen som intervjuats om fadderverksamheten är
väldigt nöjda med det stöd och det material de får genom Nduguföreningens
fadderverksamhet.
Vår uppföljning visar att några elever besöker biblioteket ofta och är nöjda med
utbudet och kunskapen de fått till sig. Andra elever har aldrig besökt biblioteket.

Årets mål:






För skolåret 2018 finansiera 125 elevers utbildning i Primary och Secondary school
För skolåret 2019 finansiera 125 elevers utbildning i Primary och Secondary school
Samla in och överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden
Genomföra seminarier inom olika ämnesområden för 20 000 kr
Fortsätta implementera och följa upp det nya faddersystemet
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Utfall årets mål:













Skolåret 2018: Vi har finansierat 116 elevers utbildning. Av fadderbarnen har det varit
39 som studerat i Primary School och 75 i Secondary School. Två elever som slutat på
sömmerkse/snickeriutbildning har fått startbidrag i form av symaskin/verktyg.
Drygt 17 000 kr har överförts i stöd för stipendier för vidareutbildning på college och
universitet.
Skolåret 2019: Hittills har vi överfört pengar för 87 elever varav 33 i Primary School,
48 i Secondary School. 6 elever som slutat på sömmerske - /snickeriutbildning har
fått startbidrag i form av symaskin/verktyg. Vi kommer ha möjlighet att överföra för
ytterligare fadderbarn; 20 elever i Secondary school och 17 elever i Primarys school.
Vi har samlat in 1300 kr till fadderbarnsfonden, vilket innebär att årets mål inte har
nåtts.
Faddermålet är inte riktigt uppnått för 2018 men däremot för 2019.
Till fadderbarnsfonden har 900 kr överförts under 2018
11 600 kr har överförts till biblioteket i Kizaga
16 500 kr har överförts för seminarier om hiv/aids, miljövård, insamling och förvaring
av regnvatten, hushållsekonomi samt vikten av utbildning för det framtida livet.
Förslag på ämnen i seminarierna kommer från referensgruppen i Kizagaområdet.
Ett tidigare fadderbarn, Estar Lukas, arbetar 3 dagar i veckan i biblioteket för att det
ska kunna hålla öppet mer för allmänheten.
Förändringarna som gjordes förra året i faddersystemet har fallit väl ut och vi har fått
god återkoppling från såväl fadderbarn, faddrar som platsansvarig och
referensgruppen.

District Comissioner och District Executive Director från Kiomboi är på plats i
Kizaga där platsansvarig för Nduguföreningen, Winjuka Songelaeli, bland annat visar
nyinköpta böcker till biblioteket
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2. Målområdet Miljövård
Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad - Styrdokument för Nduguföreningens
utvecklingssamarbete
2.1 Lokalsamhället, särskilt hushåll och småskaliga jordbrukare, ska verka för en ökad ekologisk
hållbarhet.

Uppföljning övergripande mål:


Uppföljningen gällande seminarierna i miljövård visar att de som planterat träd tycker
att de fått en god miljö vid huset, att träden ger skydd mot vind, sol och kraftiga regn.
De ser att träden ger en friskare luft och en attraktiv miljö. De har även lärt sig att man
inte ska hugga ner träd utan god anledning och om man ska hugga ner så behöver man
plantera ett nytt. Den visar också på att de ser vikten av att inte sprida sina sopor i
naturen.

Årets mål:



Under verksamhetsåret sälja 1 400 träd för plantering i Kizagaområdet
Revidera trädplanteringspolicyn i dialog med trädansvariga och referensgrupp samt
kommunicera den i Kizagaområdet

Utfall årets mål:






974 sålda träd för plantering i Kizagaområdet, vilket gör att vi inte nått årets mål.
Vi har under 2018 överfört medel för 1147 träd
Trädförsäljningen bestod under 2018 713 ordinarie trädköp samt av 261 julkort, vilket
innebär att julkortförsäljningen gick bättre än på flera år.
Arbetet med att bevara skogsreservatet fungerar bra.
En revidering av trädpolicyn har genomförts och beslutats. I det arbetet har vi fått in
värdefull input från trädansvariga och referensgruppen. Under början av 2019 kommer
trädpolicyn att översättas till swahili och skickas till berörda i Tanzania.

Trädplantering på väg upp till Kizaga Secodary school
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3. Målområdet Hälso- och sjukvård
Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad - Styrdokument för Nduguföreningens
utvecklingssamarbete
3.1 Ökad tillgänglighet till allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet
3.2 Ökad kapacitet hos lokalbefolkning och hälso-sjukvård att förebygga vanligt förekommande
sjukdomar

Uppföljning övergripande mål:


Uppföljning gällande seminarierna om hälso-och sjukvård visar att deltagarna är
nöjda eller mycket nöjda och de beskriver att de lärt sig mer om olika sjukdomar
som malaria, diarréer, och hiv men också om vad de kan tänka på när de vårdar
sjuka och hur man själv kan undvika att drabbas av sjukdom.

Årets mål:


I dialog med lokala parter planera för satsningar inom hälso- och sjukvård, med
fokus på vattenförsörjning till sjukstugan i Misigiri.

Utfall årets mål:


Under året har vi haft tre företagsvänner, BOKA Juridik, Bo Lindström samt Amber
Advokater, Per Håkansson, samt Stonefield Management AB. Vi är mycket
tacksamma för dessa gåvor.



Efter sonderingsarbete med sakkunniga i Sverige och överläggningar inom
arbetsgruppen för hälso- och sjukvård har styrelsebeslut tagits att Nduguföreningen
ska arbeta för en ny borrad brunn i anslutning till sjukstugan. Tre företag/NGOs med
anknytning till Tanzania har kontaktats varav två inkommit med offerter för en borrad
brunn med tillhörande utrustning. Offerterna bygger på förundersökningar i området i
form av intervjuer med lokala aktörer och med Nduguföreningen samt
geohydrologiska mätningar. Under hösten har Nduguföreningen samlat in synpunkter
på offerterna från personer i Sverige med fackkunskaper inom brunnsborrning.



Insamlingen till hälso- och sjukvård har under året gett ca 19 000 kr, av vilka
företagsvännerna stått för 13 000 kr. Under första delen av 2018 hade vi ingen aktiv
insamlingskampanj till hälso- och sjukvård eftersom vi då inte hade något preciserat
projekt att arbeta gentemot och inte heller visste hur stora ekonomiska resurser som
skulle krävas utöver redan insamlade medel. Under senare delen av året har styrelsen
mer aktivt flaggat för behovet av ytterligare insamling genom Medlemsinfo. Nu kan
man bidra till insamlingen och få ett fint vattenbevis att ge bort som gåva.
Sammantaget förfogar Nduguföreningen nu över 229 000 kr öronmärkta till satsningar
på hälso- och sjukvård. Trots detta behöver vi ytterligare medel för att en god tillgång
till rent vatten ska bli verklighet vid sjukstugan i Misigiri.
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Seminarium om hiv/aids i byn Nkingi

4. Målområdet Vatten och sanitet
Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad - Styrdokument för Nduguföreningens
utvecklingssamarbete
4.1 Förbättrad tillgång till rent vatten och godtagbar sanitet i framförallt hushåll, skola och
vårdinstitutioner.

Uppföljning övergripande mål:


Det är en stor efterfrågan på en vattensatsning ifrån såväl sjukstugepersonalen,
referensgruppen som platsansvarig.

Årets mål:



Genomföra kompetenshöjande insatser för vattenkommittén i Kizagaområdet
Fortsätta undersöka möjligheten till insatser inom vatten och sanitet, i samarbete med
hälso- och sjukvårdsgruppen

Utfall årets mål:



Vi har inte fått in något lämpligt förslag på komptenshöjning för vattenkommittén
Insatser inom vatten och sanitet har gjorts i form av ett seminarium samt genom en
undersökning som påbörjats om en borrad brunn vid sjukstugan i Misigiri, se mer
under målområdet hälso- och sjukvård
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Vattentank för insamling av regnvatten

5. Målområdet Landsbygdsutveckling
Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad - Styrdokument för Nduguföreningens
utvecklingssamarbete
5.1 Förbättrade förutsättningar för en hållbar hushållsekonomi, med särskilt fokus på utvecklandet av
småskaligt företagande och jordbruk.

Uppföljning övergripande mål:


Både referensgruppen och seminariedeltagarna upplever att allmänheten har fått god
information om egenföretagande och hushållsinkomster i samband med seminarierna.

Årets mål:




Följa upp hur den nya mikrokreditverksamheten utvecklas
Sälja hantverk från Kizagaområdet för 5 000 kr
Fortsätta samverka med kvinnogruppen i Kizaga kring produkter att sälja i Sverige

Utfall årets mål:





Uppföljning av mikrokreditverksamheten har inte genomförts. Uppföljningen kommer
istället att genomföras som en del av den ordinarie resultatuppföljningen 2020 då vi
ska fokusera på målområdet landsbygdsutveckling.
Hantverksförsäljningen i Sverige har under året inbringat ca 4900 kr. Vi har sålt
korgar för 3600 kr, tygkassar för 1200 kr samt övrigt hantverk för 120 kr.
De senaste åren har försäljningen av korgar avtagit och eftersom vi har ett ganska stort
varulager har vi inte beställt något nytt hantverk från Kizagaområdet alls i år vilket
skiljer sig från tidigare år. Tillsammans med kvinnogruppen i Kizaga kommer vi
fundera vidare på tänkbar försäljning framöver.
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Korg - tillverkad av kvinnogruppen i Kizaga

Medlemsrekrytering, information och insamling
Årets mål:






Ökad medlemsrekrytering. Medlemsantalet ska vara minst 225 personer.
Följa upp ambassadörskapet för medlemrekrytering.
Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 312 (171227) till 340
personer
Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 12 000 kr inklusive
gynnsamma bieffekter
Samla in 50 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd

Utfall:









214 medlemmar varav 31 barn-och ungdomsmedlemskap, vilket betyder att vi inte
nått målet för 2018
Ingen systematisk uppföljning av ambassadörskapet har gjorts under 2018.
Det var vid årets slut 313 personer som gillade Nduguföreningen på Facebook, vilket
gjorde att vi inte nådde målet på 340 personer.
Arrangemang som Nduguföreningen anordnat har inte inbringat något i direkt
insamlade medel men däremot ca 7200 kr i gynnsamma bieffekter som försäljning av
träd och korgar.
37 000 kr har samlats in i allmänna gåvor, vilket betyder att vi inte nått målet på
50 000 kr. Inom de 37 000 kr ryms medlemmarnas månadsgivande och även gåvor i
samband med högtidsdagar eller till minne av anhöriga.
Arbetsgruppen för arrangemang och kommunikation har under året anordnat några
arrangemang i södra Sverige. Exempel är försäljning vid trädgårdsdagar och konsert.
På föreningens årsmöte inkom dessutom drygt 3400 kr i samband med konstauktion,
matförsäljning med mera. Vi vill tacka frivilliga krafter som hjälpt till att genomföra
arrangemang och samla in värdefulla gåvor under 2018.
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Styrning och uppföljning
Årets mål:






Fortsätta arbetet med att se över befintliga policys och riktlinjer och inventera behovet
av nya med anledning av det reviderade styrdokumentet för utvecklingssamarbetet
Slutföra arbetet med den första analysen av resultatuppföljning av utvecklingsinsatser
i Kizagaområdet
Identifiera utgångsläget för respektive målområde och påbörja den årliga
uppföljningen genom att under 2018 följa upp målområdet Utbildning
Ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i Kizagaområdet. Dessa stäms av
med referensgrupp och ansvariga samt beslutas av styrelsen.
Ta initiativ till att uppdatera avtalet med platsansvarig

Utfall:







Revidering av trädpolicyn har genomförts och beslutats under 2018
Samarbetet med referensgruppen har fungerat fortsatt bra. Nytt för i år att de deltagit
vid revidering av trädpolicy samt vid upprättande av överenskommelse mellan
biblioteket och Kizaga Secondary school.
Den årliga uppföljningen som i år fokuserade på utbildningen har genomförts,
översatts och analyserats. En skriftlig rapport kommer att lämnas i början av 2019.
Arbetet med att ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i Kizagaområdet
samt avtal med platsansvarig har av tidsskäl senarelagts.
Uppdatering av avtal och arbetsbeskrivningar har av tidsskäl senarelagts.
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