
 (http://www.zambiasbarn.org)

Rapport från besöket i Zambia maj 2018
Tack till medresenärer och alla faddrar som

kontinueligt hjälper Zambias Barn
 
Tre syften med extra besöket 21-28 maj 2018
1.Träffa den nya lokala styrelsen och kolla av alla barn igen på skolan
2. Undantagshjälp ti l l  vuxna funktionshindrade
3. Reparation och översikt av skola och övriga byggnader 

JULFEST i November
Vad blir det av detta lilla söta barn?
Vi har nu arbetat i Kanyenda, Zambia i femton år och vi ser varje gång hur behoven är
stora.
Tackar för all hjälp ni gett och ger.

http://www.zambiasbarn.org/


Vår nästa resa går 24 okt. Vi kommer traditionsenligt ha "julfest" med alla barn,
föräldrar, vårdnadshavare och personal.

Planerad julklapp för ca  200 kr/barn
1.Ryggsäck & Keps
2.Tandborte och tandkräm
3.Färgkritor, hopprep och ritblock

Mer på Facebook
(https://www.facebook.com/

zambiasbarn/)

Din Jul Gåva redan nu!!
Vi litar på att du är med i år och ger en extra gåva till "julklappen"
 
Pg 90 00 03-5
Bg 900-0035
Swish 9000035
 
 

https://www.facebook.com/zambiasbarn/


Kolla oss på Facebook
(https://www.facebook.com/i
nsamlingzambiasbarn.zamb

iasbarn/)

Tre syften med extra besöket 21-28 maj 2018
1.Träffa den nya lokala styrelsen och kolla av alla barn igen på skolan
2. Undantagshjälp till vuxna funktionshindrade
3. Reparation och översikt av skola och övriga byggnader 

Våra lokala medarbetare
Vi har idag 20 anställda, vara 8 lärare, 7 på heltid
och en på halvtid.
Mrs Prudence är den som jobbar halvtid med att vara hjälplärare till de barn som har svårt att lära sig läsa och skriva.
All undervisning sker så mycket som möjligt på engelska.
Vi har idag 376 elever inskrivna från årskurs noll till sju.
Personal/ekonomiansvarig är Ms Lulya och Pastor Golden Taulo                                           

 
 
 

Besök gärna vår hemsida
(http://www.zambiasbarn.or

g)

https://www.facebook.com/insamlingzambiasbarn.zambiasbarn/
http://www.zambiasbarn.org/




Nya lokala styrelsen
Vid vårt besök i mars/april formades en ny lokal styrelse några dagar innan vi lämnade Kanyenda Mission Center.
Namnet på centrat har ändrats och har då flera underavdelningar såsom skola, administration, kök, reparation etc.

Fristads arbetskläder skänkte skjortorna. Tack!
600 Kepsar från  Cecilia Johansson, Sävedalen. Tack!

Ny ordförande är Mr Cosmos Mwetela,
Flera representanter från Chief Kalinkumyas staff. Lärare ingår nu i styrelsen - Cliver Kofya, sekreterare

 

Nya styrelsen med resp
namn

(http://media.wix.com/ugd/1
cda4c_b6434d480f52440e9b

8397b718e13106.pdf)

Funktionshindrat par
 

Normalt sett  brukar vi inte hjälpa vuxna men vi gör ett undantag med ett par som har
två flickor i vår skola. Deras hus var förstört under regnperioden. När jag kom på plats
så känns det svårt att lämna paret med sitt öde. Tack till donationen för ett nytt hus!! 

http://media.wix.com/ugd/1cda4c_b6434d480f52440e9b8397b718e13106.pdf


Läs mer om husbygget
(http://media.wix.com/ugd/1
cda4c_f3b0bcab7b924b8d8f

a22e0558b8c578.pdf)

Benproteser
När jag kom till en by och mötte en kvinna på lergolvet utan ben.
Ibland undrar jag varför en del människor måste lida och ha det så svårt.
Tack vare en donation, utöver de vi får till barnen, gavs möjlighet att hjälpa till. Jag
besökte Ortopedisk klinik i Ndola och tillverkning har startat. Mycket av rehabilitering
och träning återstår.
Vi hade också med en ny rullator från Sverige vilket kan underlätta livet.

Läs mer om kvinnan
(http://media.wix.com/ugd/1
cda4c_3d1ced35ab0d4c47b

9ca3e61b3a49705.pdf)

http://media.wix.com/ugd/1cda4c_f3b0bcab7b924b8d8fa22e0558b8c578.pdf
http://media.wix.com/ugd/1cda4c_3d1ced35ab0d4c47b9ca3e61b3a49705.pdf


AllResor, Bokvägen 10,
Herrljunga, Sverige

(//maps.google.com/?
q=AllResor, Bokvägen 10,

Herrljunga, Sverige)

0703333840 (tel:0703333840)

Dela via:

(htt

www.allresor.se  (http://www.allresor.se)

https://maps.google.com/?q=AllResor,%20Bokv%C3%A4gen%2010,%20Herrljunga,%20Sverige
tel:0703333840
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.allresor.se%2Fso%2F5eMS28Ebt
http://www.allresor.se/

