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Undroms Närlivs har sedan i våras legal ute ft)r ftir-
sdljning på Blocket och ovissheten, niir det gäller butikens

.framfid, är idag stor I det stora hela är tlet byborna själva
som avgör om bniken ska bli kvar eller inte.

Den l8:e augusti ordnade Boteåpar-

Iamentets butiksråd en spectell dag
till stöd rtir Undmms Närltus. Många
kom och utnVckte en önskan om att
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Anita Haming flankerad av sina gäster Patience Mathose och Ayellino Geke.från Zimbabwe.
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Sommargästen Anita Harning har hjälpt till att placera Boteå på kartan
n et är alltid en slädie och ära att få llda fiam de vardags\ältar som verkar i det ftirdolda.

| | ani,o Hurnin[ är.'en enligr undeneiknads örmenande. en sådan. även om hon själv aldrig
I t skulle komma på tanken att se på sig själv som en sådan. .Bole bladet har, tnder årens lopp

och vid ett par tillf;illen tidigare, haft örmånen att å skriva om henne (se Botebladetshöstntmmet
2007 och dess vinternummer 2012 päv*w.botea.se) och nu kändes det som om det ånyo var aktu-
ellt att uppmärksamma henne.

Anita och hennes, sedan år tillbaka make Sture har sedan i bö av 1960-

Botebladets utikeshtnespondent råkade hamna mitt uppe i en festmiddag bl a bestående av lax.
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talet tillbringat sonrama i,Undrcn och1979 köp-
te de en fastighet på den s k strandvägen i byn.
Samma år började Sture och Anita att ta emot
sommarbarn via organisationen Sorn marbarns-
byrån i Stockholm, något som de kom att fortsätta
med under alla år. Nåistan samtliga bam fick möj-
lighet att tillbringa somrarna i Undrom. Under
aren had de även ett antal fosterbam och på senare

år kom de även att ta emot ensamkommande
och asylsökande ungdomar. Deras langa och trog-
na engagemang resulterade i att de 2006 fram-
röstades till,4rets Västernorrldnningar. Sedan
2015 iirAnita dessutom god man åt ensamkom-
mande flyktingbam och ungdomar och just nu
ä hon voluntiirfamiljehem åt $ra afghanska ung-
domar som tvingats ftfunna sitt boende.

Under manga rär har Anita och Sture varit en-
gagerade i Svenska FN-förbundets lokalavdel-
nmg i Ornsta)ldsvit Vid mitt nedslag på strand-
vägeni Undrom är delar av öreningens st).relse
på besök, tillsammans med tvä gästet frän Zim-
babwe. ett land,där fiireningen har bedrivit om-
fattande hjälpverksamhet sedan 1 989. Sällska-
pet ska precis till att äta lunch och-Botebladets
utsiinde får äran att dela bordsgemenskapen.

Stellan Bdcklund, {ii reningens ordforande,
berättar att nxan, tillsammans med S1Dl, under
aren har drivit olika typer av skolproj ekt i Zim-
babwe. Att manunder 25 års tid, i samarbete med
skobr i Ö-vitrs kommun,har sarnlat in ca tre mil-
joner kronor, som i princip oavkortat har plojts in i olika projekt. I år har man t ex, tillsammans
med Geneskolan i Domsjö, kunnat finansiera ett skolbibliotek i Nyatsambo. "Vår FN-förenings
arbete är viktigt och det handlar om solidaritet", hrklarar Stellan. "Genom den lokalaföreningen
lan man göra nåt där man är och tillsammans arbeta för en bättre värld", tllTägger Monica Sun-
drn, sekreterare i fii forfs- nästa sda
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ZIMBABWE
Statsskick: Republik

Yta: 390 757 km'?

Huvudstad: Harare (ca 1,5 miljoner invånare 2012)

Högsta berg: lnyangani (2 595 möh)

lnvånarantal: Ca 16 miljoner (2016)

Invånare/km'?: 40,9
Naturlig befolkningsökning: 2% (2016)

Medellivslängd: Kvinnor 63 år och män 59 år
Religion: Kristna 87%, inhemska religioner 3,8%,

muslimer och annan 1 ,3%
Läs- & skrivkunnighet: 86%
BNP/invånare: Ca 10 000 kr (2017)

Naturtillgångar: Kol, guld, platina & andra mineraler

Viktigaste exportvaror: Guld, bomull,stål &tobak
Valuta: Zimbabwisk dollar

Anita Harning tillsammans med sina gästen med dottern Camilla stående ldngst till höger



Anita Haminghar under åren besökt en hel
del skolklasser fiir att berätta om fi)reningens
viktiga arbete och på min fråga om hon även
har besökt Kalknös skola svarar honl. "Nej,

men jag skulle gärna komma dit om dom
.skulle råka höra av sej till mej. ", varmed fö-
reningens ordfiirande flikar in: "Anita rir.ft)rc-
ningens största stöttepelare, som harfått be-
tyda mycketför vårt arbete, och det har varit
en rira och en fröjd attfå stå henne nära!"

Varje år brukar FN-ftireningen i Ö-vik. fi-
nansierat av bl a SlDl och Svenska Institutet,
bjuda in lokala formågor med anknytning till
sitt hjälparbete i Zimbabwe och i ar gästades

man av mr Ayellino Geke, fuän Harare, och
miss Patience Mathose, frän Masvingo. Den
två veckor långa vistelsen i Suerige har givet
vis varit en omvälvande upplevelse ör dem
båda och ett minne fiir livet. Ayellino, som job-
bar ideellt i en gatubarnsorganisatio n i Harare,
berättar att han har mött många vänliga sven-
skar och att det är besöken i,SrocÄfta lm, Lyck-

SVENSKA FN.FöRBUNDET
Svenska FN-förbundet är en ideell organisation och
en svensk folkrörelse som arbetar med att föra sam-
man individer och organisationer i ett gemensamt
arbele för en bättre värld och för ett starkare och
bättre Förenta Nationerna. Föreningen har tuseritals
medlemmar som är organiserade i lokalföreningar
och distrikt. Den är dessutom en paraplyorganisa-
tion för eft 80tal riksorganisationer som äranslutna
till den som ett stöd för FN{anken. Genom sin skol-
veksamhetfinns idag även ett 30-tal FN-skolorrunt
om i landet.
Föreningen skapar en bättre värld genom att varje
dag arbeta förfred, utveckling och mänskliga rättig-
heter. Dess arbete sker både lokalt i Sverige, och
globalt på olika platser runt om i världen. Man driver
pro.iekt inom flickors rättigheter genom projektet
Flicka och okar kunskap och minskar hungergenom
projektet Skolmat. Man roier minoroch sprider kun-
skap om dess effekter genom projektet Minor, och
man bedriver katastrofinsamling till Syrien. All in-
såmling går via Svenska FN-fööundets go-konto,

PG 90 05 63-8, och granskas av Svensk lnsam-
lingskontroll.

sele djurpark, Hemsö fästning, tillsammans med upplevelsen av havet och sjöama, som han kom-
mer att minnas allra bäst från sitt besök i Sverige. "Det dr stor skillnad på Zimbabwe och Sve-
rige, som rir mer utvecHat på alla områden. Speciellt husen och vrigama. ", konstaterar han. Givet-
vis har resan och vistelsen, fiir blott 15-ariga Patience, varit ett stort äventyr. Det var forsta gangen

fiir både Ayellino och Patience aIt flyga, diir den sistnämnde åir barnbam till en fd rektor på en
skola som FN-öreningen samarbetade med tidigare. Patience berättar att hon har ett stort flygrn-
tresse och att hon drömmer om att i framtiden kunna ko mmatll Europa och studera till flygingenjör.
"Det har varit underbnft att besöka Sverige. Människorna har stora hjäftan och dr trevliga och
naturen rirfantastisk. Jag kommer att sakna Sverige och människorna som jag har ltirt kiinna",
säger hon. BesökeI i Lyclcsele djurpark, med alla liämmande djur, var nog det som gjorde allra
starkast intryck på henne. av Rolf Ronest

I mitten av augusliJick Boteå besök av Margareta Bäcklund, Camilla Haming, Stellan Bäcklund,
Anita Harning, Patience Mathose, Monica Sundin och Ayellino Geke.

24


