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ZASP-nytt januari 2008
Man har haft både jul -och nyårsfirande vid ZASP-centret med underhållning i
Youth Centre och andra aktiviteter utomhus.
Under december och januari har management och ZASP-committé tränats i att
bättre kunna utföra sina arbetsuppgifter. Den träning management fått har varit
bra, säger Patrick.
Workshops och seminarier genomsyrar arbetet vid ZASP-centret.
Programmet i januari:
14/1 Workshop management – ”How to Present a Report”.
15/1 Informationsdag för 13 Ndunas (Chiefens rådgivare) I första hand gäller det
presentation av demokrati-programmet (civic education).
17/1 startade en veckas datorkurs för management. De är indelade i tre grupper.
Läraren är från Lunazi och har tränat dem tidigare.
22/1 Democracy Workshop.
31/1 Agricultural Seminar.
Några aktuella rapport-punkter
De har inte fullt ut följt budgeten som gjordes upp för 2007. Största anledningen
är förmodligen den svåra situationen som rådde, då Godwin var borta från
projektet. Det betyder inte att dom missbrukat pengar. Allt är noggrant redovisat
men pengarna har i vissa fall använts till annat än de ursprungligen var ämnade
till.
Problemen med Saka, förman i snickeriet, är inte löst. Det har inte gått att ordna
vare sig arbetstillstånd eller zambiskt Registration Card och han kan därför inte
arbeta i snickeriet förrän han har zambiskt medborgarskap. Peter försöker leda
arbetet i snickeriet men det blir splittrat eftersom han är involverad i mycket
annat, bl a att vara chaufför. Just nu tillverkar de innedörrar till Youth Centre. De
har några få order på sängar och skrivbord.
Den förre ägaren har nu – äntligen - lämnat vår affär så där är tomt nu. Man
håller på att måla och sedan gäller det att ha varor att sälja. Tanken är att vi
förutom möbler ska sälja hyvlade bräder, furniture pieces (jfr IKEA) och ha
internetcafé.
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Vi har inte haft elektricitet i affären på åtta månader. Det är en lång invecklad
historia varför det blivit så. Patrick har i veckan köpt el-material och arbetet ska
vara utfört i början på nästa vecka.
Det var stor risk att Mr Musebu vår sköterska skulle förflyttas i början på året men
det blir inte så och det är vi tacksamma för. Förutom klinikarbetet är han till
mycket stor hjälp i vårt aidsprogram.
Peter har ansvarat för tillverkning av en lerugn. Den blev klar i veckan och ska
vara ett komplement till elektriska spisen. Det är lätt att sälja våra bullar men
brödbaket har krävt generator. Den körs bara i gång när snickeriet behöver den..
Det ska bli intressant att se om vi kan driva ett litet ZASP-bageri med hjälp av en
vedeldad lerugn.
Några studiecirklar är vilande ett par månader. Det beror på att människor har
mycket arbete på sina fält nu under regntiden men också på hungerperioden.
Mycket tid går åt till att försöka skaffa mat t ex genom piecework på andra
människors fält.
Tre av de fem brunnarna som ska grävas före februari är i stort sett klara.
Därefter är det svårt att fortsätta beroende på regnet.
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