
Bjästa den 28/8 2018    Operation Syskonskola vt 

2018:   14.897 kr 
 

Till/ 

Geneskolan/ 

Rektor Niclas Wästlund/lärare/ 

personal och alla elever genom 

Elevrådets ordf. 
 

Skol- och Folkbiblioteket vid NYATSAMBO-SKOLAN i Zimbabwe 
 

Åter igen ett VARMT TACK till Er på Geneskolan för insatsen i våras som gav hela 

14.897 kr, allt enligt vår egen kontrollräkning och även från Sidensjö Sparbank. 

Vi inom FN-föreningen är förstås jätteglada över detta för oss så viktiga stöd, som 

oavkortat kommer att gå till att kunna fortsätta utrusta Biblioteket vid Nyatsambo-

skolan i Zimbabwe. 
 

Pengarna är redan överförda till skolan och -Biblioteket- via vår hjälpreda Mrs 

Margaret Dongo och vi förmedlar också det hjärtliga tacket från -

Bibliotekskommittens- ordf. Mr Charles Masiwa som själv bor alldeles intill skolan 

också. 
 

Som vi skrev tidigare så gick bokfrakten till skolan mycket bra och nu har man även 

börjat utrusta -Biblioteket- med bord och bänkar, gardiner för fönstren liksom att måla 

om ett par bokhyllor som skadades i frakten från huvudstaden Harare. 
 

Vi fick ta del av allt arbete i slutet på förra året 2017 och även i början på 2018 under 

vår vistelse i Zimbabwe, entusiasmen bland alla elever och lärare var med andra ord 

stor, det kan vi verkligen intyga fullt ut. Biblioteket ska nu vara öppet två kvällar i 

veckan framöver, allt för att lokalbefolkningen runt Nyatsambo även ska kunna få del 

av böckerna som nu finns på plats efter bokfrakten från Arlanda/Stockholm. 
 

Vi hoppas att kunna skicka ner ytterligare böcker i framtiden, plats finns i -Biblioteket- 

och läshungern är som sagts tidigare mycket stor. Vi hoppas bokinsamlingen här 

hemmavid ska fortsätta, det gäller inte minst att hitta lämpliga barnböcker att kunna 

skicka över till Zimbabwe. 
 

Än en gång TACK för Er insats, sprid gärna den informationen vidare till all personal 

på Er skola och inte minst även till alla föräldrar. 
 

Vi behöver säkerligen gå vidare ett annat år för att bekosta nya bokfrakter till skolan 

och nya krav för att -Biblioteket- ska kunna vara ett fint exempel för andra skolor i 

omgivningen. 
 

Med varma hälsningar från FN-föreningen till Er alla! 
 

Styrelsen 

gm 

Stellan Bäcklund, ordf. 
 


