ZASP

ZASP önskar dig en god jul och ett gott nytt år!
Då är det dags för årets julbrev. Förutom mitt brev till dig som medlem, så hittar du lite smått och
gott av rapporter som vi hoppas du skall ha glädje av. Dessutom finns en plusgiroblankett att
använda för medlemsavgift och om du vill ge ett extra bidrag.
Mångas tack till dig
Som ordförande i ZASP vill jag passa på att skriva några rader om vad som händer eller är på
gång i föreningen. Men allra först vill jag rikta ett varmt tack till dig för att du stöder
verksamheten i Zambia. Jag är också övertygad om att detta tack även kommer från de drygt 6000
människor i byarna runt Kakoma som i varierande grad berörs och har stor nytta av ZASP:s
verksamhet. Ditt stöd gör skillnad
för många människor!

Income 2006
En nyhet, gällande vår hemsida
www.zasp.org.
Vi har kompletterat hemsidan med
en engelsk version.
Vi har också lagt in senaste nytt på
hemsidan.
Tanken är att du med jämna
mellanrum skall få lite aktuell
information om ZASP.
Värva medlemmar!
Det är viktigt att vi blir fler
medlemmar, och fler som stöder
verksamheten. Som framgår av
diagrammet intill, så är det främst
medlemmarnas bidrag som är
grunden i verksamheten.
De statliga Sida-pengarna svarar
endast för 28%, medan gåvor från
medlemmar svar för 63%.
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Besök från Zambia. Vi har under hösten haft besök av Susan, Patrick och Christoffer från
projektet i Zambia. Vilket lyckat besök det var! De tillbringade ca 4 veckor hos oss. Jag blev
mycket imponerad av våra zambiska vänner. De var hela tiden mycket positiva och intresserade.
Mer utförlig information finner du i Metas brev.
Som ordförande gläds jag åt att vi fick ordnat träffar både i Karlstad och i Göteborg. På så sätt
fick flera personer möjlighet att komma närmare i kontakt med verksamheten. Det som gav mig
mest, på det personliga planet, är nog trots allt de stunder vi hade runt köksbordet, med småprat
om allt möjligt, både allvarligheter och glädjeämnen,. Det är spännande att kunna jämföra
kulturella skillnader – och likheter – mellan Zambia och Sverige när vi kommer in på
väsentligheter så som familj, vänner, grannrelationer och livet i största allmänhet. Det var också
påfallande hur nära till skratt som våra vänner från Zambia hade. Det blev några riktigt go’a
stunder tillsammans.
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...and more
1,8 % går till
administrativa kostnader
De resterande är för utlägg vi haft här i Sverige. Eftersom vi har ett 90-konto har vi stränga krav
på vår ekonomiska redovisning. Vi granskas också av oberoende redovisningsbyråer anlitade av
SFI (Stiftelsen för insamlingskontroll). Öhlings redovisningsbyrå skrev ”väldigt bra” i sitt
utlåtande när de granskade vår redovisning tidigare i höstas.

ZASP Activities in Zambia

Är det svårt att hitta meningsfulla julklappar bland all julreklam som sköljer över oss?
Du vet väl att du kan ge bort en gåva till ZASP?
I år satsar vi lite extra på familjer som drabbats av AIDS/HIV. Många familjer har förlorat en
familjeförsörjare, många familjer har också fått en utökad försörjningsbörda då de får svara för
mat och kläder till närstående släktingar.
Andra julklappstips är att skänka ett moskitnät och trädplantor.
Vi hoppas att du vill ge ett extra bidrag till denna satsning. Märk talongen eller din insättning med
vilket ändamål som du avser.
Det vore trevligt att träffa dig på årsmötet 2008!
Årsmötet kommer att hållas lördag den 29:e mars kl 15.00 i Stodeneskolans matsal. Skriv nu
genast in detta i din almanacka! Vid sidan av de sedvanliga årsmötesförhandlingarna, så kommer
Agneta att visa bilder från sitt senaste Zambia-besök och berätta om verksamheten.
Ta er tid och besök årsmötet. Jag ser fram emot att träffa dig. Vi har lagt mötet så att det skall vara
möjligt för dig som bor en bit bort från Karlstad att resa och kanske passa på att besöka släkt och
vänner.
Har du ändringar eller tillägg när det gäller din e-mailadress, kontakta oss via:
info@zasp.org eller till
Denny.Salomonsson@bredband.net
OBS! Glöm inte att meddela din nya adress till oss om du flyttar. Meddela oss på någon mailadresserna ovan.
Med vänliga hälsningar

Denny Salomonsson
Ordförande ZASP

