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OPERATION SYSKONSKOLA vt 2018
Till/
vår "Systerskolå" Gcneskolan
rektor Niclås Wäslund f.k.

-l'usen tack tör att Ni vill stöclja vår velksamhet iiven clctta år i Zimbabrve' mycket glädjande lol oss

åä r,i ,r. i-" i .f""f"det av iärdigställandet av Skol- och Folkbibliotcket vid Nyatsåmbo-skolan

Jn i+! t-.yatart.. huvudstaJen Harare Allt har gått bra med - Ribliotek€1 som iu drabbades
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.,or r.o.f, ,a u,l dclal av yttertaket blåste bort i borjan på 2016' nu är allt fint reparerat och

""ri."Ä"* 
tt"otla n.rlla påi fullt sring vid slolan INs lnftirmationskontor i Harare har

iil;;;;i;1i;;""; s.k. FN-hö.na också m; aktuella materisl från FN-verksamheten världen

över.
ilå-r ordl. Stellan B:icklund besökte - Biblioteket - uncler jul-och nyal 2017- 18 och Jick triiffa

-Bibliotekskommitt6n- och diskutera igcn''m sLuttasen med allt s"t 
'-k-":-k' 

vara på plats ilom den

ra.-urt" tla". nota, stolar, skåp, "svirta tavla" liksom gardincr vid fiinstren' dessutom

behöver bibliotekarien viss utbildnlng fir att skdtd lLrljirng-sen. Bokhyllorna -skadades något vid

;ä"n o"tra o"n ,ka putsas upp med q r it firg Kostn arlerna ligger prel på t 5 000 kr i

Jag.regetl Därfiir är-Ert stöJ iå viktigt i vår från Gencskolanl

Bokfraktcn från övik till Harare och N) ätsambo gick ml cket bra tnck \ åre fin insats av \'år

n,rnpariee "hiälnrcda" Mrs Margårcl l)'rngolill \xrJa- bn 'r"-rt'rnliir 
llararc l4T'5 kq

it"i..:'lio å,tä..a.-onlugt behö\ dc\: { Flygfrakl från Arlandal

Vi behöver ännu flera barn- och ungdomsböcker på engelska' kan Ni

,t iint u oa. llera sådana så tar vi tacksamt emot dom via Geneskolan och

eleverna!

Med rarma FN-hålsningar fran F\-mreningen här hemmar id i ör iki

Med hiilsningar!
Stvrelscn

LYCKATILL!

arbete iZimbabwe!
545'159-6

Stöd vårt
Plusgiro:
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Bibliotekskommitt6n vid Nyatsambo-skolan mcd ordf. charles Masiwa (vit skärmmössa)'

J"..",o* fi.", Margareta bäcklunrl (FN-föreningen) och vår "hjälpreda" Mrs Nlårgaret

U"rg" t"i, lftt pe plåts utånliir Bibliotekct vid miite dcn 2 j:lnuåri 20lll Skickar varma

triif.iinga. titf tl. atiå! Väldigt stoltå iivcr det nu repåreradc - Biblioteketl -


