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ZASP-dagen i Karlstad blev rena folkfesten tillsammans med
Stodeneskolans elever!
Söndagen den 28 september, i ett strålande höstväder, förvandlades Stodeneskolans
skolgård till en livlig marknadsplats i ungefär 3 timmar.
Väl
förberedda
ordnade
eleverna från förskoleklass till
och med år 6 ett stort utbud av
aktiviteter på gården. Man
kunde köpa lingonsylt, som
barnen kokat själva, dra lotter
med vinst varje gång och gå
spökvandring i ett mörklagt
klassrum. En riktig rysare!
Uppfinningsrikedomen
hos
barnen var fantastisk. En klass
hade spelat in en skiva, man
kunde gå på bio, en grupp
flickor hade dansuppvisning,
Ponnyridning på fotbollsplanen var ett populärt inslag
och
många
loppisfynd
gjordes. Det hembakta brödet försvann under de två första timmarna. Stodeneskolans elevråd
var i ledningsgruppen tillsammans med några vuxna och sen början av september hade man
förberett den här dagen. Det var redan från början bestämt att barnen skulle stödja den
nystartade Förskolan i Kakoma med lekmaterial. Idag vet vi att de fått en del pedagogiskt
material. I mars hoppas vi att Stodeneeleverna ska få se bilder på förskolebarnen i
rutschkanor, gungor, sandlådor m.m. De 28 000, som enbart barnen samlade in, kommer att
räcka till mer än bara Förskolan! Alla vi som besökte ZASP-dagen imponerades av det
engagemang barnen visade upp och hur trevligt de genomförde den här dagen.
Stodeneskolan har varit engagerad i ZASP från starten
för 20 år sedan. Över tusen pennfodral har sytts och
fyllts med pennor, sudd och linjal till nybörjarna i
Kakoma school. Det pågår fortfarande. Stodeneskolan
har bl.a. bidragit med pengar till brunnar, nät, till
bygget av Zozo school, renoveringen av Kakoma och
även stöttat bygget av ett aktivitetshus där idag
Stodeneroom är en syateljé, se sidan 3.
Fler skolor har genom åren på olika sätt varit
involverade, bl.a. Kristinebergskolan i Åmål med
Operation Zambia i över10 år och Hamburgsundskolan
har gjort det möjligt att bygga ut och renovera Zozo
school. Engagerade barn finns det gott om!

Ordförandes insida
Jag vill ta tillfället i akt att tacka dig för det gångna ZASP-året. Tack till alla som frikostigt
bidragit med pengar! Jag riktar också ett tack till dem som på olika sätt arbetat ideellt för
ZASP men också till er som spridit information om verksamheten på olika sätt till vänner och
bekanta. Ett STORT och VARMT TACK!
Det preliminära ekonomiska resultatet för 2008 ser positivt ut, även om vi gör ett mindre
minusresultat: Under året har 61 medlemmar tillkommit! Vi har ökat omsättningen upp till ca
785 000 kr. Av detta utgörs nästan 55% av gåvor (+inkomster från ZASP-dagarna), ca 35% är
projektpengar från SIDA. Resten utgörs av medlemsavgifter och intäkter från ZASP-shopen.
ZASP-dagarna i Karlstad, Uppsala, Stenungsund och Göteborg inbringade drygt 50 000 kr.
Fantastiskt bra! På utgiftssidan har ca 90-95% av pengarna gått till verksamheten i Zambia.
Utgifterna i Sverige utgörs av kostnader för tryckning av broschyr, medlemsbrev, porton,
avgift till Stiftelsen för Insamlingskontroll med mera.
Utmaningar inför 2009? Ja, det finns många; utvecklandet av ”sub-stations” samt att utveckla
de kommersiella delarna i Zambia är viktigt. Att skapa inkomster i Zambia är betydelsefullt
för den långsiktiga utvecklingen. Projektanslagen från SIDA avslutas detta år. Vi skall
naturligtvis söka nya anslag. Vi vet inte hur finanskris och börsoro kommer att inverka under
den kommande tiden. Vi har sett hur kursen på den svenska kronan har rasat i förhållande till
dollarn. Rent praktiskt innebär det att vi får mindre för pengarna i Zambia nu, jämfört med för
ett år sedan. Under 2009 hoppas vi bli ännu fler medlemmar! Här behöver vi din hjälp!
Jag får ibland frågan om man kan se någon skillnad. Märker man av utvecklingen? Svaret är
att så är det definitivt. Höjer man blicken, så ser man att det hänt oerhört mycket under årens
lopp. Själv har jag besökt projektet 3 gånger. Det som är mest påtagligt är hur projektcentrat
utvecklas med fler byggnader. Byggnader som är fyllda av aktivitet; planerings- och styrelsemöten, kurser, seminarier. Kunskap förmedlas, attityder och värderingar förändras, könsroller
påverkas. I byarna hittar man undan för undan bättre skolbyggnader, som möjliggör en bättre
undervisning. Antalet grävda brunnar är nu snart uppe i 90 st. Det innebär tillgång till rent
vatten till fler människor. Rent vatten är en förutsättning för hälsa!
Som framgår av det bifogade inbetalningskortet, så är medlemsavgiften för 2009 höjd till
150 kr. Jag vill passa på att nämna att vi har haft dragning på medlemslotteriet. De som vunnit
priser har kontaktats och fått sina vinster.
Avslutningsvis hoppas jag att vi träffas på årsmötet lördagen den 28:e mars. Vi har lagt mötet
med tanke på att så många som möjligt skall ha möjlighet att åka till Karlstad och delta.
Jag hoppas att vi träffas där!
Ett Gott ZASP-år önskar Denny Salomonsson. Email: Denny.Salomonsson@zasp.se

ZASP-dagar i Göteborg och i Uppsala

ZASP-shopen - vad är det?
I Stodeneroom hittar vi Sara, Tryness, Fanny
och Livingstone.
De syr väskor, kassar,
förkläden och grytlappar i de vackraste färger.
Chitengatygerna som kvinnorna sveper om sig,
som en extrakjol, finns i massor av färger och
mönster. Tygerna finns att köpa i staden
Lundazi 25 km bort. Enda sättet att få varorna
till Sverige har hittills varit att den som varit vid
projektet tar med sig så mycket som möjligt
tillbaka hem. ZASP-shopen i Sverige uppstår i
det ögonblick det finns intresserade kunder och
varor på plats. Kanske på arbetsplatsen, i
vänkretsen eller t.o.m. efter gympapasset. Hör
av dig till info@zasp.org eller ring Birgitta Österling 054- 568296 så får du veta mer.
Sara (ovan t.v.) är väldigt duktig och det trots att
hon bara har en hand. Livingstone (t.v.)lånade från
början en symaskin av ZASP och satt utanför
affären och tog emot syjobb och kunde på så sätt
försörja fru och barn. Han har svårt att gå och har
ganska lång väg men lyckas sparka sig fram på en
cykel. Numera arbetar han i syateljén.

Fanny (t.h.) har jobbat hos ZASP i 1 ½ år.
Hon har alltid sitt barn med sig som hon
traditionellt bär på ryggen.
Tryness vid symaskinen på översta bilden har
varit projektet trogen sen starten och sytt
nästan lika länge. Hon syr nu både i Kakoma
och i affären i Lundazi. Hennes pappa, som
bor utanför stan, behöver också hennes hjälp.
Korgar till ZASP-shopen
Christopher försörjer sin familj på att göra vackra
korgar, som vi säljer vidare i Sverige. Han är
handikappad och behöver hjälp med att hämta
palmblad, som korgarna tillverkas av. Han gör korgar
och fat i olika storlekar efter våra önskemål.
Christopher sitter i sin hemby och jobbar men det
finns alltid någon, som skjutsar honom på cykel till
projektet när beställningar ska göras.

Kallelse till årsmöte 28/3 2009
Du är hjärtligt välkommen till ZASP:s årsmöte lördagen den 28:e mars! Mötet börjar 14.00.
Plats : Stodeneskolans matsal, Karlstad. För dig som rest långt serveras sopplunch från kl 13.
Även du som bor nära är naturligtvis välkommen. Hör gärna av er innan så vi vet hur många
vi skall förbereda mat till.
Årsmötesförhandlingarna innehåller de sedvanliga årsmötespunkterna. Fullständig dagordning
anslås på vår hemsida (www.zasp.org) två veckor innan årsmötet. Efter årsmötesförhandlingarna visar Agneta bilder och berättar fylligt och intressant om verksamheten.
Som medlem är du naturligtvis välkommen att komma med förslag och idéer till årsmötet.
Skriv i så fall några rader där du beskriver ditt förslag. Vi vill ha ditt förslag senast tre veckor
före årsmötet. Maila till info@zasp.se eller via post till ZASP, Box 443, 651 10 Karlstad.
Är du intresserad av att engagera dig i styrelsearbetet eller om du känner någon som du vill
föreslå till en förtroendepost, så kontakta valberedningen; Björn Hassel tel 054-152268.

Glasögon till Zambia
I samarbete med VFA Vision For All
har 520 bybor undersökts av svensk
optiker, som tillsammans med en
assistent, besökt projektet i 10 dagar i
höstas. De hade över 1000 glasögon
med sig i bagaget. Lyckan var stor över
att kunna se och läsa!
På bilden följer ”sköterskan” Mr
Musebo intresserat undersökningen.

Vad har gården Ängebäck utanför Skåre gemensamt med ICA-Lars i
Majorna - förutom att de båda säljer potatis?
Båda har på eget initiativ bett att få ZASP-bössor att ställa vid sina kassor. Båda har på olika
sätt presenterat ZASP för sina kunder och ZASP har genom dem fått viktiga penningbidrag
till verksamheten. Båda har dessutom sagt att de vill fortsätta samarbetet!
Tilläggas bör att ICA-Lars t.o.m hunnit besöka projektet i september tillsammans med sina
döttrar vilket, som han säger, gjort honom ännu mer övertygad om att fortsätta med ZASPbössor vid kassorna. Han uppmanar dessutom andra ICA handlare att göra detsamma.
Har vi fler bland våra medlemmar, som kan tänka sig att stödja ZASP på liknande sätt? Hör
av er till info@zasp.org eller ring Elisabeth Callstam 0303-83538

ZASP jubileum 2009
ZASP firar 20-årsjubileum under året. Detta kommer att uppmärksammas på olika platser. Vi
hoppas kunna genomföra ett antal aktiviteter för att synas och sprida information om
verksamheten. Om du är intresserad – hör av dig till styrelsen!
ZASP:s styrelse – 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 2009.
Mailadresser enligt: förnamn.efternamn@zasp.se

