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Zambia

firar

50år

Under Zambias självständighetsdag ordnades cykellopp i Zasp-centret.

Full fart på Zambias självständighetsdag
Den 24 oktober firade Zambia sin självständighetsdag.
I år är det 50 år sedan landet blev självständigt från
britterna och till Zasp-centret kom tusentals människor för att fira. Det anordnades turneringar i fotboll
och netball och spännande cykeltävlingar för damer
och herrar.
I Zasp:s egen shop som finns i centret ordnades rea och
Bernadette, som ansvarar för butiken, sålde under en
dag tre gånger så mycket som hon sålde på hela förra
månaden.
Zambias president Michael Sata visade sig inte på
självständighetsdagen vilket bekräftade ryktena om att
han var väldigt sjuk. Några dagar senare kom det fram
att presidenten avlidit under sin behandling i London
och det innebär nyval inom tre månader. Guy Scott,
som var vice president, styr landet fram tills dess.

Bernadette fick försäljningshjälp av besökare från Sverige.

Keriness Mkandawire bytte lerhydda mot tegelhus

Han fick drömjobbet tack vare Zasp:s datorkurs

Hårt arbete och en klurig sparform
har gjort Keriness Mkandawire till
hjälte i sin hemby. Pengarna hon
tjänat genom arbete för Zasp har
hon investerat i ett tegelhus, något
som är få förunnat på den zambiska
landsbygden.

Tack vare kunskaperna från Zasp:s
datorkurs lyckades James Thole få
jobb på företaget NFCA Mining.
Nu försörjer han hela släkten och
har bytt lerhyddan i byn mot ett
tegelhus i stan.
Hittills har flera tusen bybor från
området besökt projektcentret för
att lära sig alltifrån hur man
hanterar en datormus till hur man
byter typsnitt, gör beräkningar och
presentationer i Word, Excel och
Powerpoint. De två veckor långa
datorkurserna på Zasp:s folkhögskola är så populära att de är
fullbokade för över ett år framåt.

Varje vecka kommer bybor resande
till Zasp:s center i byn Kakoma för
att delta i olika folkhögskolekurser.
Deltagarna bor i en vacker lodge
som kunnat byggas tack vare bidrag
från medlemmarna i Sverige.
Lodgen används också som boende
för besökare i Zasp-centret.
Keriness Mkandawire har sedan
lodgen byggdes varit ansvarig för
att sköta den. Varje morgon sopar
hon marken utanför och bär tunga
vattenhinkar på huvudet så att de
boende kan tvätta sig. När resenärer
från Sverige är på besök är servicen
på topp och eftersom det är tidiga
morgnar och sena kvällar brukar
hon övernatta i ett av rummen.

En man
med många
talanger

Att spara pengar är inte det lättaste
men de som jobbar för Zasp kan
välja att inte ta ut hela sin lön varje
månad och på så vis spara pengar.
På det sättet har Keriness Mkandawire
lyckats spara ihop till ett tegelhus.
De allra flesta i området bor i
lerhus och ett tegelhus är ett
tecken på välstånd som ger status.

Keriness Mkandawire kan också
tack vare sin lön försörja sina
släktingar och att en kvinna gör
det är mycket ovanligt i det här
området.

Konstnär, trummis och framgångsrik bonde, Christopher Zimba är en
man med många talanger.

en dans på rosor. Han har lidit av
alkoholism och drogproblem men
mirakulöst tagit sig ur missbruket.

Efter en kurs i Zasp:s folkhögskola
engagerade han sin by i ett projekt
som ger inkomster.

Idag är han nykterist och har flera
framgångsrika projekt på gång.
Många känner honom som trummis i Zasp:s eget band.

Som tur är har Keriness Mkandawire
en oerhört stöttande man som är
omåttligt stolt över sin fru.

Christopher Zimbas liv har inte varit
Christopher Zimba är också den
som gjort alla vackra målningar i
Zasp:s lodge. Men hans senaste
projekt är det som familjen och
släkten uppskattar allra mest. Efter
en kurs på Zasp:s folkhögskola
startade han en studiecirkel i sin
by som har genererat inkomster.
Med hjälp av nya grödor och
jordbruksmetoder får släkten mer
mat och inkomster som ger dem
ett bättre liv.
Christopher Zimba har varit med
i Zasp sedan starten och började
som sekreterare.

James Thole var en av de första
som gick kursen och med hjälp av
sitt certifikat från folkhögskolan
kunde han få jobb på företaget
NFCA Mining i staden Kitwe.
– Nu kan jag försörja hela min
släkt, förklarar han med ett stort
leende på läpparna. Jobbet går ut
på att hantera datorer och utan
kunskaperna från kursen hade
han inte haft en chans att få det.

För fjärde året i rad ordnades en
resa till Zasp-centret för intresserade medlemmar. Resenärerna fick
bland annat uppleva spännande
safari, oförglömliga möten i
Kangobe och Kakoma och sol och
bad vid en paradisstrand i Malawi.

– Det var en väldigt bra kurs.
Vi lever i en modern värld och
kan man inte hantera en dator är
det svårt att få jobb. Jag kan tänka
mig att rekryterarna på NFCA
Mining blev förvånade när de
upptäckte att en kille från landsbygden hade de kunskaper som
jag har, säger han.

tillgång till varken el eller rinnande
vatten har i många fall knappt sett
en dator. De flesta skolor i området
saknar helt tillgång till teknik och
den datorundervisning som sker
är därför enbart teoretisk. Chansen
att kunna gå en praktisk datorkurs
i Zasp:s folkhögskola är ovärderlig
för många och James Thole är
oerhört tacksam.
– Utan Zasp hade jag säkert varit
ett fyllo i en by. Nu njuter jag av
livet, säger han.
Jessy Mtonga som ansvarar för
datorkurserna för Zasp:s räkning
intygar att de har lett till arbete
för många deltagare.
– Folk hör till och med av sig från
Lusaka (huvudstaden som ligger
80 mil bort, red:s anmärkning) och
vill komma hit och gå på kurs,
säger hon.

Det går inte att ta miste på stoltheten hos James Thole. Den som
växer upp i en lerhydda utan

Zasp:s datorkurser kan hållas tack
vare bidrag från medlemmar och
laptops som skänkts från Sverige.
För att driva datorerna används
solpaneler och en generator.

Vill du också resa med Zasp?

Resans deltagare fick en unik
inblick i Zasp:s verksamhet och
besökte bland annat skolor, byar
och en sjukvårdsklinik i området.
Vill du följa med på nästa resa
till området? Anmäl i så fall
intresse så fort som möjligt till
ann.englund@zasp.se. Förra året
tog platserna till resan slut fort
så det gäller att vara ute i god tid.
Vill du uppleva safari, se Zasp:s verksamhet på
nära håll och njuta vid Malawisjön? Följ då med på nästa Zasp-resa.

Han gör

Z ASPkorgarna

Vill du ge bort en julklapp som har stor betydelse för många?
Då finns massor av möjligheter! Zasp har sedan ett år tillbaka
en nätbutik på adressen www.zasp.org

Christopher Theo har en sjukdom
som gör att han har svårt att gå och
att arbeta på fältet. Han är däremot
en mästare på att fläta korgar. En
sysselsättning som gör att han kan
försörja hela sin familj. Här på en
bastmatta i solen tillverkas korgarna
som sälj i Zasp:s webbutik.

Julklappshjälpen
Så här glada blev Emil och Maja för vinsten
i värvarkampanjen.

Sponsra en folkhögskolekurs. Zasp:s folkhögskola erbjuder bland
annat kurser i jordbruksmetoder, demokrati och förebyggande
av HIV och aids. För 200 kronor kan du sponsra en persons
deltagande i en av kurserna. En kurs pågår i två veckor och
pengarna täcker kostnaden för mat och boende i Zasp-centret
samt del av lönen till kursledaren. För deltagarna är kurserna
alltid gratis. Zasp kan arrangera dem tack vare medlemsavgifter
och gåvor från medlemmar.

Tack alla som deltog i kampanjen
för att värva fler medlemmar och
månadsgivare till ZASP. Det är
fantastiskt roligt att så många ville
hjälpa till.

Plantera ett fruktträd i Zasp-centret.
Digitala julkort. Från och med i år säljer vi fina digitala julkort i
Zasp-shopen.
Du kan betala med Plusgiro, Swish eller Paypal. Läs mer om hur du
handlar och betalar i webbshopen.
Du kan också maila lina.ludwigson@zasp.se om du har några frågor.

Thomas Mwale, 31 år, kommer
från ett område som ligger cirka
tre timmars bilresa från
Kakoma där Zasp-centret ligger.
Området heter Kangobe och
Thomas Mwale var en av de
första från området som fick
möjlighet att gå en kurs i Zasp:s
folkhögskola. Kursen handlade
om jordbruk och han lärde sig
bland annat metoder för kompostering och hållbart jordbruk utan
bekämpningsmedel. Thomas
Mwale startade studiecirklar i flera
byar och metoderna var så fram-

gångsrika att flera personer från
området bestämde sig för att gå
ihop och starta en filial till Zasp:s
folkhögskola för att kunna utbilda
fler. Förutom kurser i jordbruk
satsar de på ungdomsverksamhet,
bland annat med upplysning om
HIV och aids. Tack vare pengar
från Volvoanställdas u-landshjälpsförening har man kunnat bygga
ett resurscenter i Kangobe. Flera
hyddor där skolans deltagare kan
bo under kursveckorna står också
klara och snart blir det premiär för
de första kurserna i de nya lokalerna. Thomas Mwale arbetar nu
som koordinator, alltså en länk
mellan Zasp:s folkhögskola och
filialen i Kangobe. Han har också
hyrts in som guide till de resenärer
som besökt Zasp under hösten.

Thomas Mwale

Den glada vinnaren av den fina
kameran heter Emil Eek och
värvades av Gun-Britt Nilsson.
Gun-Britt var också den som själv
värvade flest nya medlemmar.
Tusen tack Gun-Britt för ditt
engagemang och till Scandinavian
Photo som skänkte kameran!

Medlemskap. Ge bort ett medlemskap i Zasp till någon du bryr
dig om. Ordinarie medlemsavgift är 250 kronor, för studenter
och pensionärer är den 150 kronor. Som medlem får du
fortlöpande information om vad som händer i projektet genom
mejl och medlemsblad. Du gör genom medlemsavgiften stor
skillnad för människorna på zambiska landsbygden.

Armband. Ge bort ett armband pärlat av svenska medlemmar
för att visa ditt stöd för projektet.

Zasp:s folkhögskola
ger ringar på vattnet
”Jag gör inte det här för att tjäna
pengar. Jag gör det för att jag
hoppas kunna utveckla området
jag kommer ifrån”. Så förklarar
Thomas Mwale sitt engagemang
för Zasp.

Christopher jobbar dagarna i ända
med att tillverka korgarna som
sedan tas med till Sverige och säljs.
Det tar Christopher Theo två till tre
dagar att tillverka en korg.

Här är några exempel på vad du kan köpa där:

Zambiskt hantverk. I vår webbshop säljer vi vackra väskor, kuddöverdrag, necessärer och korgar som tillverkats i projektområdet. Alla intäkter från försäljningen går oavkortat till projektets
verksamhet.

Viktiga
värvare

För 200 kronor ge en zambisk bybo möjlighet
att gå en folkhögskolekurs hos Zasp.
AW i Göteborg

Lyckade arrangemang
En kväll i oktober samlades ett 50-tal Zasp-vänner på restaurang Lagerhuset i
Göteborg. Resultatet blev flera nya medlemmar, försäljning av korgar, väskor,
armband och lotter samt generösa bidrag till jubileumsinsamlingen. Restaurangen
lämnade också ”återbäring” på försäljningen. Arrangemanget var väldigt uppskattat
och vi hoppas kunna upprepa det snart igen. Även i Karlstad har det ordnas en
lyckad Zasp-dag under hösten och i Uppsala har medlemmar haft en marknad för
att samla in pengar till projektet. Flera Zasp-medlemmar säljer också produkter
från Zasp-shopen på sina arbetsplatser inför jul.

Utbyte mellan skolor

Från Ekeby
till Taonga
Barn som har böckerna i sockerpåsar, 60 lågstadieelever i ett
klassrum och sprickor i golvet.
Det är verkligheten på byskolan
Taonga.Trots det är entusiasmen
stor hos lärare och elever. Nu
gläds de över ett samarbete med
Ekebyskolan i Sunne.

I Taonga är 60 barn i ett klassrum inga problem.
Taonga ligger ungefär sju kilometer
från Zasp-centret och är en av tre
byskolor som Zasp stödjer.
I området bor många föräldralösa
barn och vägen till närmsta statliga
skola var för lång att gå. Det var
också svårt att få ihop pengar till
skoluniform och studiematerial.
Därför startade eldsjälar i området

grundskoleutbildning på ideell
basis utomhus. Tack vare Zasp:s
medlemmar har de nu lokaler att
undervisa i och lärarna får en liten
lön. Byskolan Taonga har nyligen
startat ett samarbete med Ekebyskolan i Sunne och barnen från de
olika skolorna brevväxlar nu med
varandra. Barnen i Taonga har
också fått skolmaterial från Sunne.

Jubileumsinsamling ger nya möjligheter
I år fyller Zasp 25 år. Det firar vi
med en jubileumsinsamling som
ska gå till en spännande verksamhet i Zambia. Det är en ny inriktning
som vi hoppas ska kunna bidra till
Zasp:s långsiktiga försörjning och
ge en unik möjlighet att minska
biståndsberoendet.
Drömmen är att starta en konferensanläggning där vi kan erbjuda
kurser och seminarier för bland

annat kommunala förvaltningar.
Inkomsterna ska användas för
att finansiera de viktiga kurserna
i Zasp:s folkhögskola.
Det har redan kommit förfrågningar
från förvaltningarna i den närmsta
staden Lundazi. Nu behövs det
bara göras ett antal investeringar.
Många medlemmar har redan gjort
fantastiska insatser. Zasp har
hittills fått in över 40.000 kronor

och känner oerhörd tacksamhet.
Det har bland annat finansierat en
totalrenovering av köket som var
absolut nödvändig. Med hjälp av
ditt bidrag kan vi fortsätta med att
bygga toaletter, sätta upp solpaneler, införskaffa en projektor med
mera.
Ditt bidrag kan medverka till
att drömmen går i uppfyllelse!

ger dubbel glädje

En upplevelse
som gav perspektiv
En unik möjlighet att lära känna
befolkningen, samhället och
kulturen. Så beskriver Lisa Carlsson
från Klarälvdalens folkhögskola
sitt besök i Zasp-centret. Här
berättar hon om upplevelserna:
I början av oktober reste elever
och lärare från vård- och omsorgskursen på Klarälvdalens folkhögskola i Värmland till Zambia för ett
utbyte med Zasp:s folkhögskola.
Utbytet med Zasp började i Kangobe
som ligger cirka tre timmars bilresa
från Zasp-centret. Där har man
startat en filial till Zasp:s folkhögskola. I Kangobe fick vi ett mottagande vi aldrig kommer glömma.
När vi klev ur bussen blev vi
välkomnade med sång och enorm
glädje, det var en härlig upplevelse.

Vistelsen i Kangobe gav oss
mycket, vi kom nära. Vi var på
besök i byarna runt omkring och
satt i samtal med byborna, vi fick
sova i hyddor och tvätta av oss
dammet genom att hälla skopor
med ljummet vatten över oss i ett
duschrum uppbyggt av halm.
När vi kom till Zasp-centret blev
deltagarna överraskade av att det
var så fint. I samtal med ungdomsgruppen och lärarna fick vi
lära oss om samhället och kulturen. Vi besökte också sjukhus,
grundskolor och ett center där
man arbetar med aidssjuka barn
och vuxna. Att få vara med om ett
utbyte ger mycket, man får kunskaper man inte kan få genom att
läsa i en bok, eller höra någon tala
om, man måste uppleva det.

Det är en unik möjlighet att dyka
ner i ett samhälle som skiljer sig så
mycket från vårt och genom att
lära känna människorna få
förståelse om hur man kan jobba
med olika frågor för att få samhället framåt. Vi är lika övertygade
som Zasp om att kunskap och
utbildning är vägen till framgång!
Nu när vi är hemma har vi pratat
mycket om vilket enormt arbete
det ligger bakom att bygga upp
Zasp-området, starta upp alla
verksamheter och att få det
hållbart. Vi hoppas vi kan fortsätta
samarbetet mellan skolorna.

25 år

1989-2014

Returadress: ZASP · Box 443 · 651 10 Karlstad

Bli månadsgivare

25 år

1989-2014
I år har Zasp fått flera nya månadsgivare och det betyder otroligt mycket för
projektets verksamhet. Kan du också avvara en mindre summa pengar i månaden?
Skicka då ett mejl med titeln “Jag vill bli månadsgivare” till ann.englund@zasp.se
och berätta hur mycket du vill skänka i månaden så förklarar hon hur det går till.

Årets viktigaste inbetalning!
För att verksamheten i Zambia ska kunna fortsätta är vi helt beroende av din
medlemsavgift. Vill du också att fler ska ha möjlighet att utbilda sig och öka
chanserna att försörja sig och sina barn?
Glöm då inte att betala in din avgift för 2015.
Som vi tidigare meddelat beslutade årsmötet att införa en differentierad avgift.
För 2015 är ordinarie medlemsavgift 250 kr och för studenter och pensionärer
är avgiften 150 kr.
Att betala är enkelt!
Pg 900782-4 · Swish 1239007824 · PayPal via zasp-shop
Kom ihåg att skriva ditt namn på inbetalningen!

Läs ZASP-bladet digitalt
Anmäl till ann.englund@zasp.se om du vill ha Zasp-bladet digitalt istället
för på papper. Det hjälper oss att sänka kostnaderna och sparar miljön.

Matförberedelse på självständighetsdagen.

Dags för årsmöte!

Datum: söndag 22 mars 2015 · Tid: kl 13 · Plats: Sofierogatan 3, Göteborg
På programmet: Soppa för en billig peng (inkomsterna går till Zasp), Årsmötesförhandlingar, val av nya ledamöter till
styrelsen. Dessutom senaste nytt från Zambia. Anmälan görs till info@zasp.se. Varmt välkomna!
För att betala in medlemsavgiften för 2015 kan du använda inbetalningskortet nedan eller din internetbank. Alla gåvor, stora som små, är också välkomna!
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