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Styrelsen har under verksamhetsåret 2019 bestått av följande ledamöter: 
 
Ordförande: Martin Carlstedt 

 

Vice ordförande: Maja Österlund 

  

Sekreterare: Pia Ottosson 

 

Vice sekreterare: Anna Pettersson  

 

Biståndssamordnare: Malin Gyunda 

 

Administrativa samordnare: Maja Österlund och Tiina Nieminen-Johansson 

 

Övriga ordinarie ledamöter: Sara Sjöling 

 

Vi har haft styrelsemöten vid fem tillfällen under året varav två 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: Pia Ottosson Gruppmedlem kommunikation: Maja Väpnare 

 

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 

 

Redaktör för medlemsinfo: Adrian Rosén 

 

Platsansvarig i Kizagaområdet: Winjuka Songelaeli 

 

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

 

Biblioteksansvarig i Kizagaområdet: Ester Lukas (fram till augusti) Joyce James (från och med 

september) 

 

Valberedning:  

Linda Wanhatalo Bengtsson, Filip Johansson, Lars-Göran Persson 

 

 
Bilden på första sidan: Nduguföreningens ordförande Martin Carlstedt möter sjukstugechefen John Gerald 

Bukanza vid sjukstugan i Misigiri, december 2019. 
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Sammanfattning 

Det nära samarbetet mellan funktionärer i Kizagaområdet, styrelsens arbete och 

medlemmarnas engagemang här i Sverige ger en unik möjlighet till möten, information och 

insamling. Under 2019 har flera besök kunnat genomföras på plats i Kizaga. Amon Gyunda 

var på plats under juni–augusti. Malin Gyunda besökte området under tio dagar i juli och 

Martin Carlstedt under de sista två veckorna i december. Vi kan nu se att flera fadderbarn som 

är klara med sin utbildning försörjer sig på egen hand. Trädplanteringen går fortsatt bra och 

skogsreservatet har uppmärksammats och besökts av den nationella ceremonin ”Mwenge wa 

uhuru”. Fokusområdet i årets uppföljning har varit hälso- och sjukvård samt vatten och sanitet 

och på sjukstugan präglas arbetet mycket av den begränsade tillgången till rent vatten. Vi har 

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

vattentillgång vid sjukstugan i Misigiri och vi har haft en god insamling, vilket väcker hopp 

inför det fortsatta arbetet 2020.  

 

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: 
 

• Biståndssamordnaren gjorde några fadderbarnsintervjuer i samband med sitt besök i 

området i juli och fick bekräftat att fadderverksamheten löper på och att eleverna som 

tar del av stödet är nöjda.  

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

undersköterskor, mekaniker, lärare och en har en tjänst som platschef i 

biståndsorganisationen Compassion. 

• Seminarier är genomförda på fem olika teman. Totalt har det varit ca 2500 deltagare, 

både kvinnor och män, fördelat på de olika temaområdena. Utöver detta har ett 

seminarium om biblioteket ägt rum på några skolor i området. 

 

Årets mål: 

• För skolåret 2019 finansiera 124 elevers utbildning i primary och secondary school 

• För skolåret 2020 finansiera 120 elevers utbildning i primary och secondary school 

• Samla in och överföra 5000 kr till fadderbarnsfonden 

• Stödja vidareutbildning genom stipendier 

• Genomföra seminarier inom våra målområden för ca 20 000 kr 



 

 4 

• 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 2019: Vi har finansierat 128 elevers utbildning. Av fadderbarnen har 53 gått i 

Primary School och 69 i Secondary School. Drygt 19 700 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 2020: Hittills har vi överfört pengar för 110 elever varav 39 i Primary School, 

68 i Secondary School.  3 elever som slutat på sömmerske- eller snickeriutbildning har 

fått startbidrag i form av symaskin/verktyg. 

• För 2019 har vi finansierat något fler elever än vi hade målsättning för.  

• För 2020 har vi hittills överfört medel för 110 elever och det ser i nuläget inte ut som 

att vi kommer nå målet med 120 elever.  

• Vi har samlat in 450 kr till fadderbarnsfonden, vilket innebär att årets mål inte har 

nåtts. 

• Till fadderbarnsfonden har vi överfört 5000 kr till Tanzania 

• 10 000 kr har överförts till bokinköp för biblioteket i Kizaga  

• 20 800 kr har överförts för seminarier om hälsa och hygien, rent och säkert vatten, 

barns rättigheter, jordbruk och boskapsskötsel, mikrokrediter samt biblioteket. Förslag 

på ämnen i seminarierna kommer från referensgruppen i Kizagaområdet.  

• Biblioteket håller öppet för allmänheten tre dagar i veckan. Fram till augusti var det 

Estar Lukas som var biblioteksansvarig. Sedan hon bett att få sluta har sedan i 

september Joyce James, också hon tidigare fadderbarn, tillträtt som ny ansvarig i 

biblioteket. 

 

 
Malin Gyunda, Nduguföreningens biståndssamordnare var i somras på plats i Kizaga och träffade flera av 

fadderbarnen. Här tillsammans med Rebecca Zakayo som går form 2 i Kizaga Secondary school och Marian 

Kitundu som går i klass 5 i Kichangani Primary school. 
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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: 

• Genom en förtydligad trädpolicy kan Nduguföreningens arbete med trädplantering 

utvecklas och komma lite närmare målet om en ökad ekologisk hållbarhet i området 

• Fortsatta seminarier bidrar till att miljövårdskunskapen sprids till fler 

 

 

Årets mål: 

• Under verksamhetsåret sälja 1 000 träd för plantering i Kizagaområdet  

• Översätta och kommunicera nya trädplanteringspolicyn i dialog med trädansvariga 

• Genomföra seminarium om miljövård 

 

Utfall årets mål: 
• Vi har sålt 833 träd för plantering i Kizagaområdet, vilket gör att vi inte nått årets mål.  

• Trädförsäljningen bestod under 2019 av 590 ordinarie trädköp samt av 243 julkort, 

vilket är lägre än tidigare år 

• Vi har under 2019 överfört medel för 563 träd. 

• Under 2019 har 1600 träd planterats, 800 vid skolor, 500 vid kyrkor och 300 i hushåll. 

• Under sommaren besökte Malin och Amon Gyunda Kizagaområdet och besökte flera 

trädplanteringar samt skogsreservatet. Då gicks även trädpolicyn igenom med 

trädansvariga. Den är nu även översatt till swahili och skickad till trädansvariga och 

platsansvarig. 

• Under augusti månad uppmärksammades skogsreservatet genom att politiker i 

Singidaregionen valt ut skogsreservatet till att bli besökt av Mwenge wa uhuru – en 

årlig nationell ceremoni som funnits i Tanzania sedan landets självständighet, då en 

utsedd ledare kommer med en fackla som symbol för att uppmärksamma något viktigt. 

Att skogsreservatet uppmärksammades på detta sätt är ett stort erkännande för 

Nduguföreningens arbete för miljön. 

• Seminariet om miljövård är genomfört i sex olika byar i Kizagaområdet och har totalt 

haft 480 deltagare.  

• Under december månad besökte även Martin Carlstedt Kizagaområdet, träffade 

trädansvariga och besökte några av trädplanteringarna.  
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Mwenge wa uhuru-ceremonin i skogsreservatet i Kizaga,  

Platsansvarig Winjuka Songelaeli höll tal 

 

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 

Uppföljning övergripande mål: 
 

• Vi ser att sjukstugan är ett stort stöd i området med ca 600 - 700 patienter per 

månad 

• Seminarier om hälsa är välbesökta och uppskattade 

• Den osäkra vattentillgången vid sjukstugan är ett stort bekymmer 

 

Årets mål:  

• Att fortsätta arbetet med att förbättra vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri, 

utifrån de offerter för borrad brunn som begärts in under 2018 

• Samla in 80 000 kr till projekt för vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri 

• Samla in 15 000 kr genom företagsvänner 

• Genomföra seminarier om hiv/Aids   

 

Utfall årets mål: 

• Insamlingen till hälso- och sjukvård har under året gett drygt 63 000 kr, av vilka 

företagsvännerna stått för 10 000 kr. Under året har styrelsen aktivt flaggat för behovet 

av ytterligare insamling genom extra infoblad i samband med Fadderinfo och 

Medlemsinfo samt genom flera kampanjer på Facebook. Sammantaget förfogar 

Nduguföreningen nu över ca 296 000 kr som är öronmärkta till satsningar på hälso- 
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och sjukvård. Vi har inte riktigt nått upp till målet på 80 000 kr men vi har kommit en 

bra bit på väg. Vi kan också se att flera valt att ge allmänna gåvor för styrelsen att 

disponera fritt efter behov och vi vill tacka för alla bidrag som ger möjlighet till en 

säkrad vattentillgång vid sjukstugan i Misigiri. 

• 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 10 000 kr. Vi har tidigare även fått en 

inbetalning på 3000 kr som avser även 2019. Styrelsen är mycket tacksamma för dessa 

bidrag.  

• För att kunna ta steget in i genomförandefas för brunnsborrning krävs ytterligare 

insamling vilket därför varit vårt främsta fokus under året. Vi har uppdaterat 

informationsmaterial om sjukstuge- och vattenprojektet, undersökt möjligheten till 

insamling via Facebook och letat efter möjliga stipendier att söka för att samla in de 

återstående medel som krävdes innan implementering.  

• Vi har bidragit med medel till inköp av en ny förlossningssäng till sjukstugan 

• Seminarier om hälsa har genomförts i sex olika byar där hiv/aids är en del och dit kom 

480 personer. 

• Malin och Amon Gyunda besökte sjukstugan i juli och träffade då den nytillträdde 

chefen. Han berättade då att sjukstugan ofta får köpa till vatten och att det inte finns 

någon specifik budget för detta. Dessutom var förlossningssängen trasig. Styrelsen 

beslutade därför att överföra extra medel för en tillfällig lösning för vatten till 

sjukstugan samt en förlossningssäng.   

• I december besökte Martin Carlstedt sjukstugan och hade möte med sjukstugechefen 

och vattenkommittén. 

 

 

Amon Gyunda tillsammans med sjukstugechefen Gerald John Bukanza 

och platsansvarig Winjuka Songelaeli. vid sjukstugan i Misigiri 
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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: 

 
• Genom de intervjuer som genomförts i årets mål- och resultatuppföljning blir det åter 

tydligt att en vattenlösning är mycket efterfrågad av såväl personal som av 

sjukstugekommittén, vattenkommittén, referensgrupp och inte minst av patienter vid 

sjukstugan. Med detta har sjukstugegruppen och även styrelsen arbetat intensivt under 

året. 

 

Årets mål: 

• Att fortsätta arbetet med att förbättra vattenförsörjning vid sjukstugan i Misigiri, 

utifrån de offerter för borrad brunn som begärts in under 2018 

• Genomföra seminarium om vatten och sanitet 

 

Utfall årets mål: 

 
• 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 

• Ett seminarium om rent och säkert vatten har genomförts i sex byar och totalt 494 

personer har deltagit 

 

 
Vattentillgången i området är fortfarande begränsad 
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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: 
 

• Seminariet om jordbruk och boskapsskötsel var det seminarium som hade flest 

deltagare i år. Även seminarium om mikrokreditgrupper har varit välbesökt och 

uppskattat  

 

Årets mål:  
• Sälja hantverk från Kizagaområdet för 4 000 kr  

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

• Genomföra seminarium om hushållsekonomi 

 

Utfall årets mål: 

 
• Hantverksförsäljningen i Sverige har under året inbringat drygt 4000 kr. Vi har sålt 

korgar för 2370 kr, tygkassar för 360 kr samt övrigt hantverk för 1755 kr.  

• Vi har köpt in korgar för 2800 kr och övrigt hantverk för ca 670 kr. 

• Seminarium har genomförts om mikrokrediter i sex olika byar i Kizagaområdet och 

har totalt haft 457 deltagare. 

 

 
Vy i Simba Lungwala, en av byarna i Kizagaområdet 

 

Medlemsrekrytering, information och insamling 
 

Årets mål:  

 
• Medlemsantalet ska vara minst 220 personer 

• Öka antalet som gillar Nduguföreningen på Facebook från 313 till 325 personer 
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• Ordna arrangemang med samarbetspartners som inbringar 12 000 kr inklusive 

gynnsamma bieffekter i form av korgförsäljning, trädbevis med mera 

• Samla in 20 000 kr i allmänna gåvomedel som styrelsen fritt disponerar för bistånd  

 

Utfall årets mål: 

 
• 201 medlemmar varav 33 barn-och ungdomsmedlemskap, vilket betyder att vi inte 

nått målet för 2019 

• Det var vid årets slut 337 personer som gillade Nduguföreningen på Facebook, vilket 

gjorde att vi översteg målet som var 325 personer. 

• Arrangemang som Nduguföreningen anordnat har inte inbringat något i direkt 

insamlade medel men däremot ca 6700 kr i gynnsamma bieffekter som försäljning av 

träd och korgar. 

• Drygt 28 000 kr har samlats in i allmänna gåvor, vilket betyder att vi överstigit målet 

på 20 000 kr. Inom de 28 000 kr ryms medlemmarnas månadsgivande och även gåvor 

i samband med högtidsdagar eller till minne av anhöriga.  

• Nduguföreningen har under året anordnat några arrangemang i södra Sverige. 

Exempel är försäljning vid trädgårdsdagar och konsert. På föreningens årsmöte inkom 

dessutom ca 7400 kr i samband med konstauktion, matförsäljning med mera. Styrelsen 

vill tacka frivilliga krafter som hjälpt till att genomföra arrangemang och samla in 

värdefulla gåvor under 2019. 

 

 

Styrning och uppföljning 

 

Årets mål: 

 
• Utifrån analys av uppföljningen av målområdet Utbildning utveckla arbetet inom 

området 

• Genomföra en uppföljning av målområdet Hälso- och sjukvård   

 

 

Utfall årets mål: 

 
• Analysen av uppföljningen på målområdet utbildning som genomfördes 2018 ledde 

till att Amon Gyunda höll i seminarium om biblioteket på skolor i Kizagaområdet 

2019. Det ledde också till uppföljningsmöte med biblioteksansvarig under juli månad.  

• En arbetsprocess pågår med att ta fram arbetsbeskrivningar för Ndugu-ansvariga i 

Kizagaområdet. 

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

samtalen framförallt berört teman för seminarier och framtagningen av 

arbetsbeskrivningar för funktionärerna i Tanzania. Nytt val av referensgrupp kommer 

att göras under 2020. 
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• Den årliga uppföljningen som i år fokuserade på hälso- och sjukvård samt vatten och 

sanitet har genomförts med bland annat intervjuer med personal på sjukstugan, 

sjukstugekommitté, vattenkommitté, platsansvarig, referensgrupp och några patienter 

på sjukstugan.  Intervjuerna visar på att sjukstugan är uppskattad, och på många sätt 

väl fungerande men att en stor utmaning är vattentillgången och att det finns för lite 

förlossningsplatser. Styrelsen kommer att analysera de uppgifter som inkommit från 

uppföljningen under 2020.   

 

 

 

 

 


