Nyhetsbrev # 1. 2012
Stockholm – Sverige 27 mars
Kära gåvogivare, medlemmar och samarbetspartners! 2012 är här och våren har börjat
titta fram så sakteliga. Styrelsen har haft kickoff och det har hållits årsmöte och
styrelsemöte där nya idéer och planer har diskuterats inför 2012. Trevlig läsning!

I januari hade styrelsen en kickoffhelg ute i Vallentuna. Tankar inför det kommande året
diskuterades och vi kom fram till att detta år ska vårt fokus vara att jobba en del med
organisationen. Dokument och riktlinjer behöver omarbetas och det är viktigt för oss att
IAA har lättförståeliga och tydliga dokument att arbeta utifrån. Självklart kommer vi att
arbeta med de pågående projekten, men vi kommer inte i nuläget att starta några nya
större projekt. Pappersarbete är inte alltid så lockande, men väl så behövligt!
Det har även hållits årsmöte i organisationen. Det var rekord vad gäller antalet
deltagare, vilket vi är mycket glada för! Det var en trevlig kväll och som alltid fanns det
mycket att diskutera och gå igenom. Tack för att ni tog er tid och deltog! Då alla beslut
inte kunde fattas kallar styrelsen till ett extra årsmöte den 29 april.
En ny styrelse röstades fram för 1 år på årsmötet, och den ser ut så här:
Ordförande: Henrik Hjelmgren
Vice ordförande: Benjamin Grossmann
Ledamot/Kassör: Klara Ekvall
Ledamot: Karolina Skagerberg
Ledamot: Jon Gunnarsson-Ruthman
Ledamot: Carolin Hermansson
Suppleant: Nina Lai
Suppleant: Claes Nordström
Suppleant: vakant (förslag till extra årsmöte: Jack Zhu Long Ha)

Barnen i Boma

I vårt senaste nyhetsbrev berättade vi om det avslutade samarbetet med
Kilimanjaro Children Joy Foundation (KJFC) och Mama Lema. Alla barnen från
barnhemmet har flyttat till ett annat barnhem i området. Det barnhemmet heter
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Light in Africa (LIA), och I Aid Africa (IAA) har sedan dess förhandlat med dem om
fortsatt stöd. När Jon var på plats förhandlade han fram ramar för ett kontrakt
mellan IAA och LIA där varje organisations rättigheter och skyldigheter fanns
beskrivna samt även en grov kalkyl på hur ett framtida stöd skulle kunna se ut.
Initialt var fortsatt stöd en förutsättning för att LIA överhuvudtaget skulle kunna ta
emot barnen. Nu ser situationen annorlunda ut. IAA har gått in med en startsumma
som täcker kostnader för sängar, myggnät och allt nytt som behövdes till barnen
samt en stor del av skolavgifterna för 2012. Vi kommer emellertid inte att fortsätta ge
stöd till LIA, eftersom de inte längre vill skriva kontrakt med oss. De har dessutom
sagt att de kan ta hand om barnen utan vårt stöd. Ett kontinuerligt stöd utan
kontrakt är en omöjlighet för IAA, men det främsta skälet till att vi nu drar oss ur är
att om LIA kan ta hand om barnen utan vårt stöd så finns större behov av ert stöd på
andra håll. Vad säger ni? Vårt mål är att stödja utsatta människor och att hjälpa dem
hjälpa sig själva att skapa en bättre framtid. De här barnen kommer att få det bra på
det nya barnhemmet som har resurser att ta hand om dem. IAA lämnar barnen i
goda händer, men med sorg och saknad. Personliga band har knutits med dessa
barn och det känns tungt att inte få vara en del av deras liv på samma sätt som förut,
men det här kommer att bli bra.

Bild från 2010 på det gamla barnhemmet KCJF.

Foto: Carolin Hermansson Mars 2010
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Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla er som under de gångna åren gett ert betydelsefulla
stöd till barnen på KCJF och vi vill uppmärksamma och tacka för det fantastiska arbete
som de volontärer som varit nere på plats har uträttat för barnen.

Utsikten från det nya barnhemmet Light In Africa.

Foto: Jon Gunnarsson-Ruthman 2011

Vad händer nu?
Vi kommer att skapa en barnfond som kommer att fungera som ett ramverk för insatser
till olika barnrelaterade verksamheter med målet att främja utsatta barns hälsa och
utveckling. Arbetet med att ta fram underlagen för fonden pågår och vi hoppas att vi
under året kommer att kunna påbörja en insats. Vi har många idéer och tankar och har
redan fått förfrågningar om hjälp till olika insatser från vår samarbetspartner Kolandoto
Hospital i Tanzania. Ingenting är i nuläget bestämt utan vi kommer att ta ett steg i taget,
men så snart vi vet mer kommer ni självfallet att informeras ytterligare.

Africa In Sight
Vi är glada över att kunna berätta att det finns två sjuksköterskor som ska få möjlighet
att utbildas vid Kolandoto Hospital för att ingå i glasögonprojektet Africa in Sight.
Detta innebär att fler kan arbeta med projektet, och på det sättet hoppas vi att ännu fler
människor ska få ta del av IAA:s glasögon.
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Har Du frågor eller tankar, tveka inte att höra av Dig till oss. Lättast når du oss via mejl:

info@iaidafrica.org
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