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Zambian Association for Sustainable Projects
ZASP får lovord efter revisorsgranskning i Zambia!
Forum Syds representant, Mr Mumbuna skriver följande i sin slutsats efter att ha granskat
verksamheten tidigare i höst: ”ZASP is one of the success stories that need to be promoted
especially with Sida and the Swedish people. It has been able to turn areas without basic
services into an area where people are cooperating to provide health, education and
agriculture services.” Fritt översatt skriver alltså Mr Mumbuna att ZASP är ett
framgångsexempel som bör lyftas fram inför Sida och det svenska folket. Han menar också att
ZASP har lyckats omvandla områden utan grundläggande service till områden där
människorna samarbetar för att tillhandahålla hälsovård, utbildning och tjänster inom
jordbruket.
Det är fina ord, ett omdöme att
verkligen vara stolta över! Mr
Mumbuna ger oss också råden att
utveckla projektledningen och vårt
ekonomisysytem ytterligare för att
förstärka den långsiktiga hållbarheten i
verksamheten.

Forum Syd är den paraplyorganisation bestående
av 189 svenska organisationer som fördelar ut
delar av Sidas pengar och följer upp hur pengarna
används i projekten. Organisationen har säte i
Stockholm, men också anställd personal på några
platser runt om i världen.

”Uppsalagruppen” kallar vi några entusiastiska medlemmar i Uppsala. De tar ofta
tillfället i akt att presentera ZASP. Det kan vara på arbetsplatsen, i kören, i syjuntan, i andra
föreningar m.m. Då passar de också på att sälja zambiskt hantverk från ZASP-shopen. I höst
har de haft ZASP-dag med loppmarknad i Fyris Park.
På Aidsdagen den 1 dec. deltog ZASP i Katedralsskolan tillsammans med andra föreningar
som arbetar med aidsfrågor.

I samspråk med samordaren för AIDS-dagen

Kerstin, Ingrid och Gun-Britt i Fyris Park
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Ordförandes Insida
Det är flera månader sedan vi skickade ut medlemsbrev senast. Nu är det dags att komma
tillbaka med lite mer information. Tillsammans med detta medlemsbrev har vi glädjen att
skicka med en hälsning från Patrick Kumwenda, vår zambiske Manager. Patrick kan kanske
bättre än någon annan se betydelsen av ditt stöd till människorna och verksamheten i Zambia.
I och med utgången av år 2009 avslutar vi ett Sida-finansierat biståndsprojekt;
”Fattigdomsbekämpning genom utbildning”. Det 3-åriga projektet var mycket lyckat och det
kommer att avslutas med en diger slutrapport.
Tidigt under år 2009 beslutade styrelsen att göra en ny projektansökan. Agneta och Meta la
ner mycket tid på att skriva samman ansökan med god hjälp av Bo Johansson, aktiv ZASPmedlem. Detta under stark tidspress, då vi plötsligt fick kännedom om att sista ansökningsdag
låg betydligt tidigare än vi varit vana vid. Vårt projektförslag har även denna gång en tydlig
inriktning på utbildning. Projektet har tre hörnstenar: Demokrati, Jordbruk och Folkhögskola.
På engelska ger detta förkortningen DAF. Utbildning med lokal förankring är den bärande
tanken.
Tyvärr har finanskrisen slagit även mot svenskt bistånd. De medel vi ansökte om för den
kommande 3-årsperioden prutades ner med hänvisning till minskade budgetramar för Forum
Syd inför 2010. Det är trist att behöva konstatera att utvecklingsländerna dels drabbas direkt
av finanskrisen och dels bakvägen genom minskat bistånd från i-länderna. De fattiga drabbas
dubbelt.
Tyvärr är det risk att vår projektansökan prutas ytterligare i Forum Syds äskande till Sida.
Sida vill dra ner ytterligare på anslagen inför 2010-2012. Vi har i dagsläget alltså inte klart
besked om vilka pengar vi disponerar för projektet. Vårt förhandsbesked från Forum Syd kan
alltså revideras och prutas ytterligare. Det är olyckligt. Våra förberedelser och vår planering
innefattar många människor på plats i Zambia. Nu har vi kommit in i år 2010 och vi svävar
fortfarande i osäkerhet om våra anslag. Vår ansökan lämnades in tidigt i somras. Sedan dess
har drygt ett halvår gått.
Sida har gjort en sammanställning över de biståndsprojekt under åren som gått bra och de som
gått mindre bra. De är en rätt blandad skara av projekt som genomförts på skilda platser runt
om i världen. Det man kan utläsa som en gemensam framgångsfaktor har ofta bestått av olika
utbildningsinsatser i kombination med lokal förankring vid genomförandet. Det är ju något
som stämmer väl in på ZASP:s verksamhet.
Under det gångna året har vi fått en bra tillströmning av medlemmar. Det är jättebra! Jag vill
uppmana dig att fortsätta få med fler av dina vänner som medlemmar i föreningen. Stödet från
dig som medlem är oerhört viktigt. På ZASP:s vägnar tackar jag dig varmt för ditt bidrag
under året och hoppas att du är villig att fortsätta stödja verksamheten. Ditt fortsatta stöd är
kanske än mer viktigt mot bakgrund av de neddragningar vi ser när det gäller de statliga
anslagen. Vi har konstaterat det tidigare, men det tål att upprepas: Vi påverkar vardagen på ett
positivt sätt för drygt 10 000 människor i Zambia. Det innebär ca 15 personer per medlem i
ZASP! Din medverkan är värdefull för många i Zambia!
Gott Nytt 2010! /Denny Salomonsson Email: Denny.Salomonsson@zasp.se
P.S. Jag hoppas också att du är intresserad av att delta på ZASP-årsmötet i Karlstad i slutet av
mars. Vi ses där!
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Hamburgsundselever väljer ZASP!
Under det här läsåret jobbar alla elever i åk 2 – 6 vid Hamburgsundsskolan med Afrika som
tema under elevens val, med inriktningen att arbeta för ZASP.
Vilken ”African evening” det blev den 19 november i Hamburgsunds Folkets Hus! Vilket
engagemang hos elever och personal och vilket stort intresse föräldrarna visade!
Nu var det redovisning av höstens arbete där eleverna
kunnat välja aktiviteter i olika ämnen. Man kunde
beundra och även köpa vackra kuddar och kassar med
tryck efter afrikansk idé, läsa faktatexter om djur på
engelska, faktahäften om afrikanska länder, se fina
teckningar och mycket mer. I hemkunskapen hade
man förberett för kvällens café. Jättegott! I loppisen
kunde man göra fantastiska fynd och de fina vinsterna
i olika lotterier lockade publiken att köpa lotter. Bl.a.
vackra täcken, som tillverkats i textilslöjden och som
prydde väggen under kvällen.
Det blev två ”föreställningar” för att det var så många
åhörare. Representanter för ZASP deltog och
informerade till bilder om ZASP´s verksamhet i Zambia.
”Elevens val”-kören sjöng några härliga sånger
som avslutning. Kvällens intäkter, 10000 kr,
räcker till ett rum i Dormitory för vuxen elever
vid den mycket populära Folkhögskolan som
ZASP har startat. Bygget påbörjades i
december. Hamburgsundsskolan fortsätter att
arbeta för ZASP även i vår och räknar med att
samla in pengar till ytterligare rum.
Hamburgsundsskolan har tidigare samlat in
pengar till två skolbyggnader i Zambia, båda
vid Zozo school.

Eleverna vid Ringshaug Barneskole har gjort det igen!
På FN-dagen 2008 samlade eleverna vid Ringshaug Barneskole (i Norge) in 49 000 kr till
förmån för ZASP. Det blev en förskola i Kakoma som invigdes i oktober 2009 med tal, sång
och dans. FN-dagen 2009 upprepade de sin bravad och samlade in 44 000 kr som den här
gången går till rum i Folkhögskolans Dormitory. Skolans 400 elever springer, under en
timme, så många varv runt skolan de orkar medan föräldrarna sponsrar med en slant per varv.
Tips!
• Ge bort ett medlemskap i ZASP 150 kr. Det finns fina kort.
• En gåva till ZASP´s verksamhet i Zambia. Även ”Till Minne” och ”Till Glädje”
• Du kan handla i ZASP-shopen! Väskor, kassar, förkläden, korgar och brödfat. Allt
tillverkat i projektområdet.
• Gå samman och satsa i ett rum i Dormitory som ni får namnge och inreda! 10 000 kr.
Hör av dig till info@zasp.org så får du veta mer. Du betalar via PG 900782-4.
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ZASP Årsmöte 2010 – varmt välkommen
ZASP kallar till årsmöte lördagen den 27:e mars. Årsmötet kommer att hållas i Stodeneskolans matsal i Karlstad. Vi startar kl. 13.00 med sopplunch. Anmäl dig om du vill äta soppa.
Själva årsmötesförhandlingarna startar sedan kl. 14.00.
Vid sidan av de ordinarie årsmötesförhandlingarna kommer Agneta, att visa bilder och berätta
om hur projektet i Zambia utvecklats sen sist.
Om du har frågor eller idéer eller motioner så är du välkommen att kontakta styrelsen senast 3
veckor innan årsmötet. Detta för att vi skall ha möjlighet att behandla frågan.
Vi hoppas att vi ser dig på årsmötet!

ZASP på Blå Stället
Med start den 30 januari 2010 kan du se ZASP:s jubileumsutställning på Blå Stället i
Göteborg. Utställning visas fram till den 22:e februari. Blå Stället kommer under 2010 att ha
Kvinnor i världen som sitt tema.
Vi inviger utställningen lördag den 30:e januari kl 13.00. Bl.a. kommer kören Motvals att
framträda. Vecka därpå, närmare bestämt onsdagen den 3:e februari kommer ZASP:s
ordförande att hålla i ett seminarium/samtal kring biståndsarbete och ZASP:s verksamhet.
Båda aktiviteterna är öppna för allmänheten. Varmt välkommen!
… och i Uppsala
ZASP-utställningen fortsätter sedan vidare till Uppsala och Gottsunda biblioteket. Där kan du
utställningen från och med 27 februari och några veckor framåt.

ZASP lotteriet. Vi har förrättat dragning på höstens lotteri. Vinnarna har meddelats
personligen. Vill du veta vilka som vann kan du få vinstlistan av Helena C. Vi vill passa på att
tacka alla lottköparna och alla som skänkt fina vinster för er medverkan.
… och du, om du gick vinstlös denna gång så kommer det nya chanser längre fram i vår!

Vi vänder på slantarna!
För att spara på portopengar skickar vi detta ZASP-blad med e-post till dig som har angett
e-postadress. Om du inte skickat in din e-postadress till info@zasp.org så får du ZASP-bladet
på vanligt sätt via ett brev på posten.
Kontakta oss –
Styrelsen 2009 består av:
Denny Salomonsson, ordförande, Meta Hassel, kassör
Agneta Håkangård, projektkoordinator, Ann Englund, sekr.
Christina Byström, ledamot, Elisabeth Callstam, ledamot
Suppleanter: Helena Callstam, Cecilia Enström, Anna-Lena
Johansson, Anne Teigen
Styrelsen når du via mailadresser (namn.namnsson@zasp.se)
eller via info@zasp.se.
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