
 

 

Bjästa den 17/3 2015 

 

Till/ 

Alla Reasonsupporters! 

Hej igen! 

Nu har jag gjort slutsammanställningen runt Reason Sithole i Zimbabwe. Torbjörn har granskat det 

hela och funnit det helt OK också, vår revisor inom fonden. 

Tiden går, den första utbetalningen redan 16/8 2010 och nu fram till 2015. 65 utbetalningar har skett 

till Reason via bank, Western Union och även i cash när jag träffat honom i Zimbabwe. Allt har gått 

som smort=fantastiskt bra faktiskt. Inga problem alls. 

Nu har Reason tuffa tider att försöka hitta ett jobb av något slag, han söker även lärarjobb som vik. 

Inte lätt i massarbetslöshetens tidevarv. Över 80% i landet, officiella siffror. 

Har inte haft kontakt senaste tiden, på MSU i Gweru hade han gratis mejl, utanför nu finns säkert 

inte pengar till  att koppla upp sig. Tuffa tider i hela landet, även nu torka igen till råga på allt. 

Jättedystert verkligen!  Men Reason glömmer aldrig Er insats hur som helst! 



STORT HEDERLIGT TACK ! Jag är Er skyldig detta genom  utbildningen, gett mig mycket också 

personligen. Lär mig utbildningens vedermödor på högre nivå. 

 

Totalt insamlat: 126.569,88 kr 

 

Överskott:  370,71 kr (finns kvar på kontot, överlämnas vid tillfälle till 

                   Reason senare under året) 

 

Antal givare: Som mest 16 st, som mest 11.000 kr och neråt 

 

Allmänt stöd: Insamlingar m.m. har gett 31.244,88 kr totalt. 

 

P.S.  Några givare kan tänka sig att stödja Reasons bror Gerald att 

  studera (lärarutbildning/ämneslärare) vid ”Lärarhögskolan”

  i Mutare, (provinshuvudstad i Manicaland=hemprovinsen) 

  I två år med utgifter runt 30.000 kr (träffade honom i  

  december 2014 med Reason i Harare), men har inte lyckats få 

  kontakt med honom hemma i Chebuwe, inte ens med SMS.   

 

Återkommer om det skulle bli aktuellt senare, ämneslärare i bl.a. geografi. 

 

Tack o Bock till Er alla! 

 

Alla underlag finns bevarade här hemma i Bjästa, säkert förvar nere i källaren. 

 

Lev o må!    …………………………………./Stellan Bäcklund, fondadministratör 


