Hjälp ZASP i kampen mot fattigdom
Hjälp till självhjälp är ZASPs grundidé. Föreningen har vid
flera tillfällen fått ekonomiskt stöd av Sida för olika projekt.
Men den största insatsen kommer ändå från medlemmarna.
Läs mer på www.zasp.se Välkommen du också!

ZASP fyller 25 år,
var med och fira!
Följ oss på ZASP.se
och facebook.

Projektet som
hjälper människor i Zambia
till ett bättre liv

• Bli medlem, det kostar bara 150:-/år.
• Bli månadsgivare från 100:- och uppåt.
• Köp väskor, förkläden, korgar mm från Kakoma, Zambia.
• Köp ett gåvobevis och ge bort som present.
• Res med ZASP. Bo i projektområdet,
åk på safari och bada i Malawisjön.

ZASP är en ideell förening utan
religiösa eller politiska band.
Vi erbjuder utbildning för att
minska fattigdomen och förbättra
levnadsvillkoren, för människor på
landsbygden i östra Zambia.
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ASP startade som ett litet biståndsprojekt där sex zambiska bönder
fick mikrolån för att utveckla sitt jordbruk och förbättra sina levnadsförhållanden. Projektet har utvidgats och många nya aktiviteter och
utvecklingsprogram har vuxit fram. Det har lett till att barnadödligheten har
minskat, hungerperioden har nästan upphört, jämställdheten ökat och barns
och vuxnas möjligheter till skolgång förbättrats betydligt. Men det finns
fortfarande mycket kvar att göra.

Datorutbildning
Datorkurserna i ZASP
Folkhögskola är mycket
populära och alltid fullbokade. Många ungdomar
har fått arbete tack vare
kurserna.

ZASP-filialer
Intresset för utbildning
är mycket stort och genom
studiecirklar ute i byarna
förs kunskapen vidare.
I två byar byggs nu filialer
till folkhögskolan, för
att ge fler möjlighet till
utbildning och lokaler
att samlas i.

I projektområdet lever människorna fortfarande av sina små familjejordbruk. De flesta bor i enkla lerhus och maten lagas utomhus över öppen eld.
Kvinnorna har ett stort ansvar för alla hushållsaktiviteter, arbetet på fälten
och barnens försörjning, men det håller på att förändras.

Utbildning ger nya möjligheter till ett bättre liv

Ungdomssatsning

ZASP har idag ett upptagningsområde på 270 000 människor och flera tusen av dem
är direkt involverade i projektaktiviteter. I folkhögskolan erbjuder ZASP bland annat
kurser i jordbruksmetoder, datorkunskap, miljökunskap, hiv/aids, demokrati och
mänskliga rättigheter.
ZASP driver också barn- och ungdomsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering och införande av enkla energisnåla spisar. I projektcentret finns även en
butik, snickeri, syateljé, hälsoklinik och förskola. Sedan starten 1989 har ZASP också
grävt över hundra brunnar som ger rent vatten till tusentals människor.

Under jubileumsåret utökar
ZASP den omfattande barnoch ungdomsverksamheten,
inom folkhögskolan och med
andra aktiviteter, för både
tjejer och killar.

