De större projekten i Zimbabwe
Här kan ni läsa om våra större projekt i Zimbabwe. Vi har under årens lopp stött en del mindre
projekt, men dessa redovisas inte här. Vi har ett antal större pågående projekt som vi tack vare
mångas storartade insatser förhoppningsvis kan slutföra. Du kanske också kan lämna ett
bidrag till dessa projekt till vårt Pg 54 51 59 – 6? Kanske genom att använda dig av våra
Minnesblad eller Gratulationskort.

Våra projekt i Zimbabwe
Det vore inte möjligt att bedriva projekt i dagens Zimbabwe utan en samordnare
boende i landet. Vår facilitator (”hjälpreda”) heter Margaret Dongo och är vår förlängda
arm, vårt öga och vårt öra i detta underbara, men sedan en längre tid tillbaka ett hårt
krisdrabbat land.
Örnsköldsviks FN-förening kan tack vare i första hand stora årliga bidrag från en del av
kommunens högstadieskolor i samband med"Operation Syskonskola" (2015 drygt 92.000
kr till vårt Pg 54 51 59-6), men också bidrag från ett stort antal föreningar och
privatpersoner gör att vi kan fortsätta med att stödja specifika lokala verksamheter på ett
antal platser i Zimbabwe. Det helt avgörande för att vårt arbete och våra projekt där ska
kunna genomföras och att de pengar som vi fått som bidrag används på rätt sätt måste
tillskrivas vår engagerade ordförande Stellan Bäcklund. Varje år hittills har han gjort
uppföljningsresor till Zimbabwe för att på plats "kolla läget" och i samråd med mottagarna
av bidragen komma fram till hur det fortsatta stödet bör se ut.

1. Bangira-projektet
Bangira Primary School ligger i de östra delarna av Zimbabwe helt nära gränsen till
Moςambique och drygt 50 mil från huvudstaden Harare. Vi fick kontakt med skolan genom
vår facilitator Mrs Margaret Dongo under mitten av 1990-talet och då önskade man från
skolans sida ett brett projektstöd innefattande:



byggande av 3 klassrum i en enda byggnad
byggande av 20 s.k. Blair-toaletter (5-6 meter djupa och speciellt
konstruerande)
vidare


byggande av 3 olika "förskolor" vid byarna Bangira, Siyakisa och Murenje
(saknades tidigare i de här delarna av landet, kallas lokalt för - crèche halls -)
slutligen
borrningar av 3 – vattenbrunnar - knutna till resp. "förskola" (torkdrabbat
område, vatten nödvändigt för att driva skolor)


Byggnationerna vid Bangira och Siyakisa var klara år 2005 då invigningen genomfördes
under stor pompa och ståt och med FN-föreningen närvarande. Vid förskolan vid Bangira
har man idag även byggt en lekplats intill skolan.

Följande år 2006 utvidgades projektet med ett s.k. HÄLSO-projekt innefattande fyra
Hiv/AIDS-seminarier i samarbete med det lokala sjukhuset, Chikore Hospital. Nu skulle
även brunnsborrningarna slutföras, vidare ville man ha stöd till olika – inkomstskapande
aktiviteter – knutna till "förskolorna" Siyakisa och Murenje för kvinnogrupperna som
hade bildats. Vid Siyakisa började man även med – vuxenundervisning – för kvinnorna.
Finns nu även vid Murenje. Aktiviteter som alltså pågår för fullt!
Våren 2012 kunde vi stödja ett antal kvinnor från Siyakisa och Murenje med att
anordna ett 2-veckors seminarium i Mhondoro-Ngezi District med vår -facilitator- Mrs
Margaret Dongo som kursledare. Ett seminarium som rönte mycket stor uppskattning,
här fick vi även stöd genom privata insatser hemifrån.
Under sommaren 2011 har äntligen samtliga "förskolor" fått tillgång till vatten genom
olika reparationer och pumparna vid Siyakisa och Murenje har bytts ut, pumpen vid
Bangira fungerade bra sedan tidigare. Vattentillgången har dock visat sig vara mycket
osäker vid Murenje Förskola. Nu ordnat genom organisationen – World Vision-.
Vår partner har hela tiden varit – föräldraföreningen – vid Bangira School och stöd har
utgått till hela projektet via biståndsorganisationen Forum Syd. Tack vare förnämliga
insatser genom – Operation Syskonskola - inom vår kommun har vi också samlat in till
egeninsatserna. Projektet är nu slutredovisat och har även genomgått revision till full
belåtenhet. Mindre stöd kommer i fortsättningen att utgå till – kvinnogrupperna – för olika
utbildningsinsatserFN-föreningen har även varit med och delfinansierat elektrifieringen av Bangira School,
nu finns el indragen i alla klassrum (inkl. "förskolan") och även i alla lärarbostäder. Tack vare
detta har nu Rektorns kontor också kunnat datoriseras, en dator har skänkts till kontoret.
FN-föreningen har även stött byggandet av en primärskola intill närliggande lärarbostad vid
Murenje som nu har både en -förskola- och en -primärskola- helt i linje med byinnevånarnas
önskemål. Lärarbostaden blev klar i början på 2013 inte minst genom olika privata initiativ
här hemifrån. Nu behöver faktiskt primärskolan byggas ut med ytterligare två klassrum,
ja även flera lärarbostäder behövs liksom nya toaletter för personalen vid skolan.
Bangira-projektet har utvärderats i september 2012 under Mrs Margaret Dongos besök
här i Örnsköldsvik och under FN-föreningens studieresa till Zimbabwe i november månad
samma år. Detta i samarbete med föräldraföreningen knuten till Bangira Primary School, vår
partner under alla år.
Ny utbildningssatsning för -kvinnorna- vid Siyakisa och Murenje genomfördes i augusti
samarbete med S-kvinnor inom Västernorrland, en utbildning med Mrs Margaret Dongo
som ledare och som genomfördes i Mhondoro-Ngezi District. Även kvinnor från detta
District var med i utbildningen. Annars är projektet slutfört!
2. Gatubarnsprojektet -Just Children FoundationSedan 1996 har vi kanaliserat ett omfattande stöd till ett gatubarnscenter i Harare.
Pengarna har använts till skolavgifter framför allt, men även till skolbarnens uniformer, skor
och annan nödvändig skolutrustning.

Projektet fångar upp pojkar (även en del flickor)= ”orphans” (föräldralösa barn) på
gatorna runt om i Harare och som kommer från hela landet. Man försöker sedan ”slussa”
ungdomarna vidare till sina anhöriga/föräldrar om sådana finns genom sitt center i
huvudstaden. Idag verkar man även intill ”Old Snake Park” intill vägen till Bulawayo, en
cirka 20 km från Harare. I vissa fall ordnas studieplatser vid någon lämplig skola i
Zimbabwe, där ungdomarna kan tas emot. JCF kan då betala skolavgifterna.
Under åren 1997-2000 arbetade vår styrelseledamot Margareta Bäcklund som rådgivare
vid centret och företrädare från Just Children Foundation (JCF) har besökt oss i FNföreningen här i Örnsköldsvik åren 2002 och 2009. Verksamheten har i dag utvidgats och
finns nu även i andra delar av landet. Charlotta Hallnäs från Övik arbetade som volontär
vid centret under tiden september 2012 fram till mars månad 2013, under en kortare tid var
även Lisa Andersson från Bjästa på ungdomspraktik vid JCF, detta under 2010.
Just Children Foundation har inget stöd vare sig från ”kommunen” (City Council) eller
staten utan genomför sin verksamhet genom stöd från olika givare runt om i Zimbabwe
och delvis även från utlandet. Regeringen under president Mugabe ZANU (PF) har satt upp
allt större krav på JCF som haft svårt att fullfölja sina planer med verksamheten, man
betraktas som en organisation som är i opposition och då blir det inte lätt i dagens hårt
krisdrabbade Zimbabwe. Vi avvaktar nu en dom i High Court och förmedlar mindre
stöd idag, vi väntar och ser hur och om verksamheten kan fortlöpa framöver.

3. Biriiri vattenprojekt
Detta vattenprojekt innefattar en 6-7 km lång vattenledning från ett närbeläget berg och
byggandet av en stor cistern strax ovanför Biiriiri Primary School. Vattenledningen är
helt klar sedan ett antal år tillbaka och under 2010 färdigställdes även vattencisternen så nu
flödar vattnet för fullt in till den anlagda skolträdgården. Avkastningen (försäljningen från
trädgården) ska gå till att betala skolavgifter för alla – föräldralösa barn – (orphans) som
finns vid skolan. Nu finns även en jordbrukslärare anställd vid skolan förutom då
"trädgårdsmästaren" som sköter skolträdgården på ett fint sätt. Projektet är slutfört!

4. Drought Relief Project i Masvingo
Vi har drivit ett projekt, Drought Relief Project, vid Chikato Government Primary School
utanför Masvingo i södra Zimbabwe.
Under 1990-talet inleddes kontakter mellan Lärarförbundets lokalavdelning i
Örnsköldsvik och lärarorganisationen ZIMTA i Masvingo-provinsen i Zimbabwe. Besök
ordnades i Masvingo och man bjöd in ZIMTA-ledamöter som kunde besöka Sverige och
Örnsköldsvik.
Projektet innebär stöd för föräldralösa barn vid Chikato Government Primary School i
förorten Mucheke utanför Masvingo, en cirka 30 mil söder om Harare.
Under FN-föreningens besök i november 2012 firades högtidligt att samarbetet med Chikato
School pågått i hela 20 år, en rapport har även sammanställts över alla dessa år som finns till
förfogande inom föreningen. Förre Rektorn Jephita Mathose avled tragiskt förra året 2015,
en person som betytt mycket i vårt samarbete. Hans fru (Mrs Mathose) som var ”speciallärare”
vid skolan hade även gått bort tidigare. Idag är det fina samarbetet avvecklat.

5. Barnhemmet Danai i Harare
Danai är ett privat barnhem i Harare som stöds av Operation Syskonskola sedan 2009.
Barnhemmet "överlever" i stort genom frivilliga bidrag och har under åren byggts ut genom
insatser från enskilda sponsorer.
Ett av problemen har varit vattentillgången som nu lösts genom insatser vi kunde göra under
2011. Pump, vattentank och generator fungerar nu fullt ut till glädje inte minst för alla
barnen vid hemmet. Vid hemmet ute i förorten Sunridge finna idag runt 20 barn och de
allra flesta av dessa barn har tidigare ”dumpats” på gator och andra platser runt om i Harare
utav mödrar som inte kunnat ta hand om sin barn. En djup tragedi!
En tillbyggnad har gjorts nu vid centret med fint kontor och sovrum tillgängligt för
föreståndaren vid hemmet. Mrs Saungweme som startade upp verksamheten vid Danai
gick tragiskt bort för en tid sedan, ny föreståndare är nu Ms Mudzikitiri som är välutbildad
och vi får se hur verksamheten kommer att utvecklas under hennes ledning. Vårt stöd
hoppas vi kan fortsätta längre fram under den nya ledningen!

6. Stödet till Gasanyama Primary School inom Mhondoro-Ngezi District
En liten landsbygdsskola inom Mhondoro-Ngezi District runt 15 mil sydväst om Harare
fick akuta problem med sina toaletter som förstörts av en orkanstorm som drabbade
skolområdet under 2009. Genom rådigt ingripande och kontakter via Mrs Margaret Dongo
kunde vi kanalisera tillräckliga resurser till skolan så att – föräldraföreningen – kunde
bygga helt nya toaletter som också invigdes under ett besök sommaren 2010. Skolan hotades
faktiskt med stängning om inte toaletterna byggdes!
Föräldraföreningen vid Gasanyama Primary School tog beslut (2011) att bygga två nya
klassrum vid skolan, de gamla var helt fallfärdiga.
FN-föreningen hoppas nu genom nya insatser här hemma kunna hjälpa till att färdigställa
den nya klassrumsbyggnaden, det hela har blivit politiskt känsligt inom
denna ”landsbygdskommun” (District Council) då pengarna kanaliserades direkt till förre
Rektorn vid skolan. Rektorn Mr Matsilele anklagades för förskingring och FN-föreningen
för politisk inblandning. Rektorn omplacerades till en annan skola, då som lärare. För att
undvika korruption lämnas pengarna från oss oftast direkt till i det här fallet Rektorn som
direkt kan inköpa behövligt material, egentligen ska pengarna sättas in på skolans konto
under ”Council”. Vid besök förra året i september hade takstolar och cement inköpts
(2015) och bygget skulle fullföljas enligt planerna, allt enligt nye Rektorn. Projektet
slufördes under 2016 och klassrummen är i fullt bruk. Mycket glädjande för oss!

7. Skol-och Folkbiblioteket vid Nyatsambo Primary School
Ett projekt som ligger vid -primärskolan- Nyatsambo belägen inom samma distrikt som
Gasanyama Primary School, Mhondoro-Ngezi. Runt 10 km mellan skolorna, här går alltså
klasserna 1 – 7 innan man fortsätter till en -sekundärskola- som ligger en bit längre bort.

Förslaget om att inrätta ett mindre Skol- och Folkbibliotek kom egentligen från en
bokentusiast som bor intill skolan vid namn Charles Masiwa. När Rektorn vid skolan fick
höra talas om detta sammankallades -föräldraföreningen- (School Development
Committee/SDC) och beslut togs om att ett ledigt klassrum kunde byggas om till Bibliotek.
Bibliotek ute på landsbygden är ytterst ovanligt idag i Zimbabwe. Klassrummet
totalrenoverades nu med nytt inner- och yttertak, inbrottsgaller för alla fönster, ny dörr och
med ett litet förråd i ena hörnet. Dessutom snyggt och prydligt målat. Bokhyllor av plåt
(termitskyddat) och läsbord med stolar ska införskaffas lokalt, på sikt vill man även
installera -solar power-. Gardiner behövs vid alla fönster dessutom, ja även med
en ”svartatavla”.
Fredagen den 11 september ifjol (2015) invigdes Biblioteket med stor pompa och ståt, vår
ordf. Stellan Bäcklund var närvarande tillsammans med de 600 eleverna, föräldrar och lärare.
Samtliga utspisades genom FN-föreningens försorg. Stellan Bäcklund fick även klippa
bandet till Biblioteket och nu gäller det att utbilda en lämplig Bibliotekarie och skaffa fram
massvis av fina böcker. En del medlemmar från FN-föreningen står också beredda att skicka
ner en massa fina böcker, bara lämplig frakt kan ordnas. Skylten -Library- finns på plats och
en särskild ”Library Committee” har tillsatts med Mr Masiwa som ordförande. FN:s
Informationskontor i Harare har även lovat skicka böcker med FN-anknytning till
Biblioteket, mycket glädjande verkligen. Tyvärr hemsöktes Nyatsambo av en stor tromb för
en tid sedan och båda taken skadades, reparation pågår för fullt och ska vara klart inom en
snar framtid. Fortsatt stöd genom FN-föreningen!

S.B. (december 2016)

