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Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Martin Carlstedt 

 

Vice ordförande: Maja Österlund 

  

Sekreterare: Pia Ottosson Hjelt 

 

Vice sekreterare: Karin Linder (tjänstgjort som ordinarie sekreterare från november 2020) 

 

Biståndssamordnare: Malin Gyunda 

 

Administrativa samordnare: Pia Ottosson Hjelt och Tiina Nieminen-Johansson 

 

Vi har haft styrelsemöten vid sex tillfällen under året varav fem via Skype.  

 

Styrelsen har utsett fyra arbetsgrupper: 

 

Arbetsgrupp för hälso- och sjukvård: Jonatan Wistrand (sammankallande), Amon Gyunda, Sara 

Sjöling, Per Håkansson, adjungerad Pia Ottosson Hjelt 

 

Arbetsgrupp för arrangemang och kommunikation: 

Samordnare arrangemang: Annika Håkansson.  

Samordnare kommunikation: Pia Ottosson Hjelt Gruppmedlem kommunikation: Maja Väpnare 

 

Beredningsgrupp för stipendier: Malin Gyunda (sammankallande), Maja Österlund, Karin Linder 

 

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

 

Övriga funktionärer: 
 

Kassör: Per-Gunnar Johansson 

 

Samordnare för resultatuppföljning: Lena Kjellberg 

 

Revisorer: Maurits Rehn, Pernilla Andersson 

 

Redaktör för medlemsinfo: Adrian Rosén 

 

Platsansvarig i Kizagaområdet: Winjuka Songelaeli 

 

Trädansvariga i Kizagområdet: Leonard Mkoma, Sara Nalogwa och John Lyimo 

 

Biblioteksansvarig i Kizagaområdet: Joyce James  

 

Valberedning:  

Joakim Persson, (sammankallande) Filip Johansson och Lena Kjellberg 

 
Bilden på försättsbladet: Trädansvariga John Lyimo, Leonard Mkoma samt Sara Nalogwa med de cyklar som 

Nduguföreningen bidragit med under 2020.  
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Sammanfattning 

Som för alla har 2020 blivit ett annorlunda år även i Nduguföreningen. Med anledning av 

covid-19 genomförde vi årsmötet i mars digitalt och har sedan dess genomfört alla 

styrelsemöten i digital form. Eftersom Nduguföreningens styrelse redan tidigare år haft en del 

möten digitalt har det ändå inte varit en så stor omställning och arbetet har fungerat väl.  

Tanzania har än så länge inte drabbats särskilt mycket av covid-19 men en stor skillnad har 

dels varit att skolorna varit stängda under en period, dels att samtliga invånare har behövt 

undvika större folksamlingar. Därmed ställde vi snabbt om så att inga seminarier som 

Nduguföreningen stödjer genomfördes i år. Istället användes de pengarna och ytterligare 

medel till att förebygga och stärka upp så att även de fattigaste familjerna i Kizagaområdet 

fick möjlighet att få en hink med tapp samt tvål och att sjukstugan i Misigiri fick 

skyddsutrustning och handsprit. De rådande omständigheterna med pandemin har också 

inneburit att ingen från Nduguföreningen har besökt Kizagaområdet sedan i januari 2020. 

Fokusområdet i årets uppföljning har varit miljövård. Uppföljningen visar att trädplanteringen 

är uppskattad och att flera av de effekter vi önskat se, såsom minskad erosion, skydd mot 

kraftiga vindar och uppkomna skuggplatser, nu gör skillnad. Samtidigt uppmärksammas att 

det är fortsatt stort behov av både trädplantering och kunskap om miljövård i området. Några 

utmaningar är att bönder i området låter korna beta fritt och att några träd därmed har förstörts 

och att termiter angriper vissa träd. Fler fruktträd och ytterligare seminarier önskas. Det 

skogsreservat som är ett initiativ från lokalbefolkningen lyfts upp som en framgångsfaktor av 

såväl hushåll, institutioner som trädansvariga och referensgruppen. Den ses som ett lärande 

exempel för hur miljövård kan bedrivas. Ökat djurliv, svampar och biodling är exempel på 

positiva effekter som uppkommit av att bevara skogsreservatet. 

Vi har under året fortsatt arbeta för att samla in medel för att förverkliga invånarnas rätt till en 

säkrad vattentillgång vid sjukstugan i Misigiri. I väntan på det har vi gett bidrag till en 

tillfällig vattenlösning i form av reparation av vattenledningar. Sjukstugan har också fått en ny 

förlossningssäng. Vi har haft en god insamling, vilket gör att vi nu arbetar med att ta in 

offerter och referenser för att kunna påbörja arbetet med brunnsborrning. Vi vill tacka alla 

som under 2020 bidragit med gåvor till Nduguföreningen. 

 

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.  
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Uppföljning övergripande mål: 
 

• Flera tidigare fadderbarn försörjer sig nu på egen hand som bland annat sömmerskor, 

snickare, undersköterskor, mekaniker och lärare.  

• Seminarierna blev i år inställda med anledning av covid-19.  

 

Årets mål:  

• För skolåret 2020 finansiera 110 elevers utbildning i primary och secondary school, 

inklusive startbidrag. 

• För skolåret 2021 finansiera 120 elevers utbildning i primary och secondary school, 

inklusive startbidrag. 

• Överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden. 

• Stödja vidareutbildning genom stipendier. 

• Genomföra seminarier inom våra målområden för 20 000 kr, teman sätts i dialog med 

den lokala referensgruppen. 

• Genomföra seminarium om vikten av utbildning samt om biblioteksverksamhet.  

• Förbättra och utveckla driften av och verksamheten vid biblioteket, tillsammans med 

lokalt ansvariga.  

 

Utfall årets mål: 

• Skolåret 2020: Vi har finansierat 107 elevers utbildning. Av fadderbarnen har 39 gått i 

Primary School och 68 i Secondary School. Tre elever som slutat på sömmerske - 

/snickeriutbildning har fått startbidrag i form av symaskin/verktyg. 

Drygt 24 700 kr har överförts till sex stipendiater för vidareutbildning på college och 

universitet. Vi har även bidragit till att fyra elever har kunnat göra omprov för examen 

i Secondary School.  

• Skolåret 2021: Hittills har vi överfört pengar för 89 elever varav 34 i Primary School, 

55 i Secondary School.  Tre elever som slutat på sömmerske - /snickeriutbildning har 

fått startbidrag i form av symaskin/verktyg. 

• För 2020 har vi finansierat något färre elever än vi hade målsättning för. Med 

anledning av att skolorna var stängda en period för att minimera smittspridning av 

covid-19 väntade vi med att överföra de fadderavgifter som kom in under våren 2020.  

• För 2021 har vi hittills överfört medel för 89 elever och räknar med att ge 28 nya 

fadderbarn stöd.  Målet för 2021 är 120 elever. 

• Till fadderbarnsfonden i Tanzania har vi överfört 2 500 kr till Tanzania 

• 11 200 kr har överförts till bokinköp och möbler för biblioteket i Kizaga  

• Utöver detta har vi bidragit med ca 8 000 kr för upprustning av biblioteket 

• I början av året ordnade biblioteksansvarig Joyce James och platsansvarig Winjuka 

Songelaeli bokcirklar för barn och ungdomar i biblioteket.  
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• Inga seminarier har kunnat genomföras och biblioteket har varit stängt under en period 

med anledning av covid-19. 

 
Ett av våra fadderbarn, Happiness Jumanne, i klass 6, primary school.  

 

 

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 har i år haft fokus på målområdet miljövård. Intervjuer har genomförts 

med hushåll och institutioner som tagit del av trädplanteringen. Dels har det varit en 

uppföljning med några som tidigare planterat träd, dels har intervjuer genomförts med 

några som fått träd nyligen. Trädansvariga John Lyimo, Sara Nalogwa och Leonard 

Mkoma har besvarat en enkät och referensgruppen har också skriftligt svarat på frågor.  

• Uppföljningen visar att trädplanteringen är uppskattad, gör skillnad men att det är 

fortsatt stort behov.  

• Samtliga hushåll och institutioner som intervjuats tycker att trädplanteringen fungerar 

bra eller mycket bra. 

• Effekter som lyfts av hushållen är att träden står emot kraftiga vindar, erosionen 

minskar, skuggplatser uppstår och att i samband med att träden beskärs uppstår virke 

att kunna använda till ved eller byggnation. De som har fruktträd uppskattar detta 

mycket och fler efterfrågar det. 

• Skolorna lyfter effekter som att skolmiljön har förbättrats, att skuggan ger bra 

rastplatser till eleverna och att eleverna lär sig att ta hand om miljön. 

• Några utmaningar är att bönder i området låter korna beta fritt och att några träd 

därmed har förstörts och att termiter angriper vissa träd. 

• Skogsreservatet som är ett initiativ från lokalbefolkningen lyfts upp som en 

framgångsfaktor av såväl hushåll, institutioner som trädansvariga och 

referensgruppen. Den ses som ett lärande exempel för hur miljövård kan bedrivas och 
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både ökat djurliv, svampar och biodling är exempel på effekter som uppkommit av att 

bevara skogsreservatet. 

• Inga seminarier har kunnat genomföras under året med anledning av covid-19. 

• Flera nämner i intervjuer och enkäter att de önskar fortsatta seminarier eftersom det 

finns ett fortsatt kunskapsbehov gällande trädplantering och miljövård. 

 

Årets mål: 

• Under verksamhetsåret sälja 1 000 träd för plantering i Kizagaområdet.  

• Genomföra seminarium om miljövård. 

 

Utfall årets mål: 

 
• Vi har sålt 1005 träd för plantering i Kizagaområdet, vilket gör att vi nått årets mål. 

• Trädförsäljningen bestod under 2020 av 688 ordinarie trädköp samt av 317 julkort, 

vilket är en ökning jämfört med 2019. 

• Vi har under 2020 överfört medel för 883 träd.1 

• Under 2020 har 1600 träd planterats, 600 vid hushåll och 1000 vid institutioner  

• Inget seminarium har genomförts med anledning av covid-19. 

 

 
Ett av de hushåll som tagit del av Nduguföreningens trädplantering 

 

3. Målområdet Hälso- och sjukvård 

Övergripande mål fastställda i Så här gör vi skillnad - Styrdokument för Nduguföreningens 

utvecklingssamarbete  

3.2 Ökad kapacitet hos lokalbefolkning och hälso-sjukvård att förebygga vanligt förekommande 

sjukdomar 

3.1 Ökad tillgänglighet till allmän hälso- och sjukvård av god kvalitet 

 
1 Vi får in medel för träd under hela året men det är bara vissa perioder under året som lämpar sig för 

trädplantering i Tanzania. Därmed överensstämmer inte antalen för vad vi samlat in, överfört och planterat under 

ett och samma kalenderår.  
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Uppföljning övergripande mål: 
 

• Vi ser att sjukstugan är ett stort stöd i området med ca 600 - 800 patienter per 

månad. 

• Den osäkra vattentillgången vid sjukstugan är ett stort bekymmer men har fått en 

tillfällig lösning under året då några av vattenledningarna har bytts ut. 

 

Årets mål: 

• Fortsätta arbetet med att förbättra vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri. 

• Samla in 25 000 kr till projekt för vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri. 

• Samla in 15 000 kr genom företagsvänner. 

• Genomföra seminarier om hälso- och sjukvård. 

• Andra mindre insatser för att förbättra situationen i sjukstugan, med fokus på 

mödravård. 

 

Utfall årets mål: 

• Insamlingen till hälso- och sjukvård har under året gett drygt 32 700 kr, av vilka 

företagsvännerna stått för 13 000 kr. Sammantaget förfogar Nduguföreningen nu över 

ca 317 900 kr som är öronmärkta till satsningar på hälso- och sjukvård.  

• Under året har vi haft tre företagsvänner, BOKA Juridik, (Bo Lindström) Per Hausel 

AB, (Per Håkansson), samt Stonefield Management AB (Jonas Stenfelt). I år har 

inbetalningarna från företagsvännerna inbringat 13 000 kr.  

• Som en tillfällig lösning för säkrad vattentillgång vid sjukstugan har vattenledningar 

bytts ut och gjort att vattentillströmningen fungerar i dagsläget. 

• Inför framtida brunnsborrning pågår nu arbete med att ta in offerter, jämföra dessa 

samt ta kontakt med referenser  

• Nduguföreningen har under året också svarat upp mot det nya hot mot hälsan som 

covid-19 innebär genom att öka beredskapen med skyddsutrustning och handsprit vid 

sjukstugan och förutsättningarna för god handhygien i form av tvål, hinkar med tapp 

och en kort utbildning för invånarna. 

• En ny förlossningssäng har köpts in till sjukstugan. 

• En begagnad men fullt funktionsduglig ultraljudsapparat har skänkts av vårdcentralen 

Brahehälsan i Löberöd och denna hoppas vi kunna leverera till sjukstugan i Misigiri 

under 2021. 

• Efter en förfrågan till styrelsen från personalen vid sjukstugan om en dator att använda 

i sjukstugan för dokumentation, katalogisering och inköp av mediciner har styrelsen 

beslutat att bidra till detta. Även denna hoppas vi kunna leverera under 2021. 

• Seminarier om hälsa har inte kunnat genomföras som planerat med anledning av 

covid-19 
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Utdelning av tvål och hinkar för att förebygga spridning av covid-19  

 

 
 

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: 

 
• En vattenlösning är fortsatt mycket efterfrågad vid sjukstugan i Misigiri. Reparation 

av ledningar har under året bidragit till en tillfällig lösning. Sjukstugegruppen och 

styrelsen arbetar fortsatt intensivt för en framtida brunnsborrning vid sjusktugan.  

 

Årets mål: 

 
• Fortsätta arbetet med att förbättra vattenförsörjningen vid sjukstugan i Misigiri. 

• Genomföra seminarium om vatten och sanitet.  

 

Utfall årets mål: 

 
• Nduguföreningen har under året svarat upp mot det nya hot mot hälsan som covid-19 

innebär genom att öka förutsättningarna för god handhygien i form av tvål, hinkar med 

tapp och en kort utbildning för invånarna. 

• Insatser inom vatten och sanitet har gjorts genom att arbeta för en borrad brunn vid 

sjukstugan i Misigiri, se mer under målområdet hälso- och sjukvård. 

• Ledningar har bytts ut och tillfälligt säkrat vattentillgången vid sjukstugan. 

• Vi har bidragit till menstruell hälsa genom att mensskydd nu är en del av 

hygienartiklarna som ingår i fadderbarnsavgiften. 

• Inga seminarier har kunnat genomföras med anledning av covid-19. 
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Vattentillgången är tillfälligt bättre vid sjukstugan då ledningarna reparerats 

 
 

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: 
 

• Inga seminarier har kunnat genomföras med anledning av covid-19.  

 

Årets mål: 

• Sälja hantverk från Tanzania för 5 000 kr.  

• Fortsätta samverka med kvinnogruppen i Kizaga kring produkter att sälja i Sverige. 

• Genomföra seminarium om hushållsekonomi och småskaligt företagande. 

 

Utfall årets mål: 

 
• Inga arrangemang har kunnat genomföras med försäljning med anledning av covid-19. 

Vi har därför inte sålt några korgar eller tygkassar under året. Vi har heller inte köpt in 

några nya hantverk. Vi har annonserat om smyckesförsäljningen via Facebook och 

därmed fått in 950 kr.  

• Inga seminarier har kunnat genomföras med anledning av covid-19. 
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Medlemsrekrytering, information och insamling 
 

Årets mål: 

• Medlemsantalet ska vara minst 230 personer. 

• Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 337 till 350 personer  

• Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 12 000 kr inklusive 

gynnsamma bieffekter i form av korgförsäljning, trädbevis med mera. 

• Samla in 60 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd  

 

Utfall årets mål: 

 
• 211 medlemmar varav 32 barn- och ungdomsmedlemskap, vilket betyder att vi inte 

nått målet för 2020. Dock har vi ändå ökat medlemsantalet sedan 2019 då vi hade 201 

medlemmar. 

• Det var vid årets slut 342 personer som gillade Nduguföreningen på Facebook, vilket 

gjorde att vi inte heller här nådde målet men ökade något jämfört med 2019. 

• Inga arrangemang som trädgårdsdagar, konserter eller liknande har kunnat genomföras 

med anledning av covid-19. 

• Drygt 49 000 kr har samlats in i allmänna gåvor, vilket betyder att vi inte nått målet 

som var 60 000 kr, men som förstås ändå är en mycket värdefull insamling. Inom de 

49 000 kr ryms medlemmarnas månadsgivande och även gåvor i samband med 

högtidsdagar eller till minne av anhöriga.  

 

Styrning och uppföljning 

 

Årets mål: 

 
• Utifrån analys av uppföljningen av målområdet hälso- och sjukvård utveckla arbetet 

inom området. 

• Genomföra en uppföljning av målområdena miljövård och landsbygdsutveckling. 

• Se över befintligt avtal med platsansvarig i Kizagaområdet.  

• Se över arvodena för Nduguföreningens funktionärer i Kizagaområdet. 

 

 

Utfall årets mål: 

 
• Vi har utifrån uppföljningen 2019, då det var fokus på hälso- och sjukvård, analyserat 

och utvecklat arbetet. Utifrån detta har vi bland annat bidragit till en tillfällig lösning 

av vattenbristen på sjukstugan samt köpt in en förlossningssäng.  

• Arbetsbeskrivningar för Ndugufunktionärer i Kizagaområdet har beslutats. I samband 

med det har även funktionärernas arvoden setts över. Detta har gjorts baserat på en 
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värdering av uppdragens komplexitet, ansvarsgrad och tidsåtgång nära dialog med 

funktionärer och platsansvarig.  

• Vi har påbörjat en översyn kring avtalet med platsansvarig. 

• Vi har köpt in cyklar till trädansvariga för att underlätta deras arbete med bland annat 

uppföljning av planterade träd. 

• Samarbetet med referensgruppen i Kizagaområdet har fungerat fortsatt bra. I 

december 2020 har en ny grupp utsetts som ska verka under 2021 och 2022. Gruppen 

består dels av både nya och tidigare ledamöter.  

• Kontakten med referensgruppen har framförallt berört framtagning av 

arbetsbeskrivningar för funktionärerna i Tanzania, uppföljning av miljövård samt 

frågeställningar kring covid-19.  

• Den årliga uppföljningen som i år fokuserade på miljövård har genomförts med bland 

annat intervjuer med hushåll och institutioner som tagit del av trädplanteringen, 

enkäter till trädansvariga och till referensgruppen. Intervjuer och enkäter visar på att 

såväl trädplanteringen som skogsreservatet är mycket uppskattat och har gett mycket 

goda effekter såsom exempelvis att kraftiga vindar och jorderosion minskar, 

skuggplatser ökar, och att området blir mer attraktivt när växtlighet och djurliv 

återvänder. Det finns dock ett fortsatt stort behov av trädplantering i området och 

ytterligare kunskap om miljövård efterfrågas. Styrelsen kommer under 2021 att 

analysera de uppgifter som inkommit från uppföljningen. 

 

 

 
Papayaträd i Kizagaområdet 


