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Zambian Association for Sustainable Projects
Vad vore ZASP utan management?
Ledningen i Zambia är alla personer som kommer från området. Nästan alla har 12 årig
skolgång. De gör ett stort jobb som ledningsgrupp och har lärt sig arbetet i ZASP med tiden.
Christopher Nyirenda har
varit med längst och
ansvarar bl.a. för aidsprogrammet. Patrick
Kumwenda är ZASP
manager och ovärdelig för
projektet. Peter Mwanza
och Jason Nyasulu ansvarar för marknadsföring och
försäljning av ZASPprodukter. John Nglube
och Stuart Mtonga har
jordbruk på sin lott och
Jessy Mtonga leder datakurser och ansvarar för
kvinnornas trädprojekt.
Godwin Zimba är före ningens kassör i Zambia
och Susan Nyirenda är sekreterare och managerns högra hand..

Intresset är stort för att få gå datakurs i Kakoma
Den 25 april invigdes den efterlängtade nya datasalen vid ZASP-centret till Susanne Sundéns
Minne. Susanne kom till Zambia våren 2002 tillsammans med Gudrun Wikander för att göra
en universitetsstudie om datoranvändning på landsbygden i Zambia.
Den utmynnade i rapporten ”From
Tomtom to Cyberspace”. Det var
starten! Hösten samma år kom de
första datorerna ner i en container och
tack vare en dieseldriven generator
kunde kursverksamheten börja. Idag
deltar elever, lärare och andra
yrkesgrupper i de populära och en del
kommer långväga ifrån för att gå
datorkurs! Det nya rummet heter
”Susannes Computorroom”.
Tillsammans med de nya datorer som
är inköpta kommer detta att innebära
att datorverksamheten kan utökas och
fler personer få gå datakurser.

Ordförandes Insida
Det är ett halvår sedan vi skickade ut medlemsbrev senast. Nu är det dags att komma tillbaka
med lite mer information om vad som hänt sedan sist. Vi passar också på att prova lite nya
former för medlemsinformationen. Vi hoppas att du skall uppskatta detta.
Som du kanske uppmärksammat så har föreningen bytt namn sedan julbrevet. Jo,
förkortningen ZASP finns kvar. Den är viktig. Men betydelsen har bokstäverna har årsmötet
beslutat skall vara Zambian Association of Sustainable Projects fortsättningsvis. Denna
betydelse tycker vi bättre speglar vad verksamheten handlar om idag.
När det gäller arbetet som bedrivs i Zambia, så kan man inte undgå att imponeras av det som
genomförs i vardagen i och runt Kakoma. En betydande del av de aktiviteter som fastslogs på
årsmötet har redan genomförts eller påbörjats. Vi har haft en period som fullständigt sjudit av
aktiviteter. Man märker på de rapporter som vi får från Zambia att det finns kraft och
engagemang, samt att det som genomförs får ett mycket gott gensvar från befolkningen i
området. Mycket av detta kan vi tacka det duktiga ”management” som finns på plats i Zambia
för. De gör ett mycket, mycket gott jobb. Sen skall vi naturligtvis inte glömma Agneta oerhört
värdefulla insats. Agneta lägger en otrolig arbetsinsats för ZASP. Hon gör två resor per år och
dessemellan har hon tät kontakt med Zambia (Patrick) via sms.
Om vi ser tillbaka på den senaste perioden så är det några punkter som jag ser som mycket
viktiga inför framtiden. Saker som långsiktigt ska förstärka och säkra verksamhetens
fortlevnad. Ett steg är att vi registrerat oss som NGO i Zambia. NGO står för ”nongovernmental organization”, d.v.s. en officiell organisation som ej tillhör Zambiska staten.
I kölvattnet på denna registrering har vi tagit fram anställningskontrakt för de zambier som
arbetar i projektet. Detta har gjorts i dialog med våra zambiska vänner. Det har också tvingat
oss att tänka till och diskutera hur verksamheten i Zambia bör organiseras. Resultatet av
denna diskussion är att verksamheten delas i olika områden eller avdelningar, med en
ansvarig för respektive gren. (Det kan tilläggas att det arbete vi gör här i Sverige från
styrelsen eller andra intressenter sida är helt ideellt och oavlönat, medan det arbete som görs
av våra medarbetare i Zambia för projektet är avlönat och reglerat i kontrakt.)
När Patrick, Susan och Christopher besökte oss i höstas (2007) inledde vi en diskussion om
visioner och långsiktiga mål. Denna diskussion fortsatte sedan nere i Zambia. Gemensamt har
nu management fastställt visioner och mål utifrån sina erfarenheter och önskemål. Denna
form av målstyrning, tror jag är mycket viktig inför framtiden. Det ger en starkare drivkraft
och styrning av verksamheten. Vidare har man startat en s.k. ”sub-station” vid Kamatete.
Detta är på en plats en bit bort från projektbyn Kakoma. Vi hoppas att där kunna utveckla
jordbruks-verksamhet för att sprida kunskap och erfarenheter till befolkningen runt denna
”sub-station” om odling och grödor i första hand. På detta sätt utvidgar vi projektområdet och
därmed antalet människor som vi når med vår verksamhet. En försiktig uppskattning är att vi
nu påverkar vardagen på ett positivt sätt för fler än 20 000 människor i Zambia. Det innebär
drygt 30 personer per medlem i ZASP! Din medverkan är alltså värdefull!
Avslutningsvis vill jag uppmana dig försöka få med fler av dina vänner som medlemmar i
föreningen. Jag hoppas också att du är intresserad av att delta på ZASP-dagen i höst, så att vi
kan samla in pengar för projektändamål.
Bästa ZASP-hälsningar /Denny Salomonsson
Email: Denny.Salomonsson@zasp.se
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Har du svårt att hitta en present att ge bort?
Här får du några bra tips:
• Ge bort ett medlemskap i
ZASP 100 kr (150 kr f.o.m.
2009)
• Plantera träd i vårt
kvinnoprojekt (minimum 50
kr som räcker till ca 4 träd)
• Ge bort ett eller flera
moskitnät. 50 kr/st
• En gåva till ZASP´s
verksamhet i Zambia
• 250 kr räcker till sponsring av
5 vedsnåla spisar
• Du kan handla i ZASPshopen! Väskor, kassar,
förkläden, korgar och brödfat. Allt tillverkat i projektområdet.
Är du intresserad av något av detta skriver du till info@zasp.org och berättar dina önskemål.
Du får snabbt svar och vi diskuterar fram hur du vill ha gåvan utformad. Pengarna betalas in
på PlusGirokonto 900782-4. Ange på talongen vad pengarna avser och kom ihåg avsändare.
För dig som vill ge en gåva Till Minne av någon, fungerar det på samma sätt som ovan.

Man kan även ge bort stora gåvor.
Här kan vi berätta om några som gjort så.
Två företag bestämde sig för att gemensamt ge
sina anställda ett klassrum till barnen i
Langwani som julklapp. Där finns en byskola,
som inte får något stöd av staten. Läraren och
eldsjälen Mr Chisamba, får liksom många
frivilliglärare i området, ekonomiskt stöd av en
svensk familj via ZASP. Skolmaterial bidrar
svenska faddrar med. Undervisningen har
tidigare skett utomhus eller i lärarens bostad.

Skolor, föreningar och företag har låtit
gräva brunnar. Sen 1991 har 85 st grävts.
Idag kostar en brunn ca 4000 kr. Byborna
ansvarar för tillverkningen av tegelstenar
och assisterar vid byggandet, som sköts av
brunnsgrävare.

ÅRETS ZASP-DAG blir den 27 september.
Det har anordnats många ZASP-dagar genom åren med många olika aktiviteter, men i år är
tanken att vi skall ha ett gemensamt datum, där vi på många ställen gör en insats för ZASP.
Vi föreslår att så många som kan går samman på olika orter och ordnar någon form av
aktivitet till förmån för ZASP. Det kan vara loppis, lotterier, kafé, brödförsäljning, underhållning m.m. Det finns säkert många andra bra förslag, så meddela oss gärna dem på
info@zasp.org och vi kan sprida dem vidare. Intäkterna går till ZASP´s verksamhet i Zambia.
Till dig som direkt känner att du vill ansvara på din ort kan höra av dig till samma mailadress.
Naturligtvis kan enstaka medlemmar också fixa ZASP-dag. Den som vill ha bilder och annan
information till den dagen hör av sig.
Pengarna sätts in på PlusGirot 900782-4. Ange ZASP-dagen och avsändare. / Styrelsen
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Nya medlemmar
Hittills i år har ZASP utökats med 21 nya medlemmar. Ni är hjärtligt välkomna.
Det är så roligt att föreningen växer. Ju fler vi blir ju mer kan vi åstadkomma. Tänk om vi alla
skulle värva en ny medlem! Vilken tanke! Då skulle vi bli 1436 st!
I år kommer vi i samband med ZASP-dagen den 27 september att dra 4 vinnare bland de som
betalat årsavgiften 2008. Ni som ännu inte betalat, gör det, så deltar ni i årets medlemslotteri.
Vinnarna får zambiskt hantverk.

Tack för alla gåvor
Ett STORT TACK för alla gåvor som ni medlemmar skänker till ZASP. Ni är verkligen
generösa och era gåvor och medlemskap möjliggör utveckling och förändring i Zambia.

Vi saknar många mailadresser!
Om du inte skickat in din mailadress till info@zasp.org så gör det idag.
I framtiden kommer mycket att informeras via mailen och rapporter kan även komma direkt
från Zambia. I staden Lundazi, där ZASP har en liten affär, finns också internet och möjlighet
att skicka mail.

Vi i styrelsen – Christina Byström, Elisabeth Callstam, Ann Englund, Cecilia Enström, Meta
Hassel, Agneta Håkangård, Anna-Lena Johansson, Denny Salomonsson, Olle Salomonsson,
Anne Teigen och Birgitta Österling ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2008!
Alla i styrelsen nås med förnamn.efternamn kombinerat med mailadressen @zasp.se
Hemsida: www.zasp.org

