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Många behov på Kanyenda
Center.

Vänligen klicka och läs vårt
brev!

Fantastisk besöksgrupp 
Nästa gång kanske Du är
med!
Vi har nyss kommit hem från
ytterligare en fadderresa, denna
gång var vi 12 besökande.

Antalet barn på skolan är idag 430
barn i varierande åldrar från 3 - 15
år.

Valutan i sv. kronor gentemot
Zambiska kwachan är 1=1. 
Kostnaderna i Zambia är höga och
vår fråga till er som ger 150
kr/månad är:
Kan ni tänka er lägga på 50 kr/mån?
Totalt 200 kr/barn. 
KLICK HÄR - Läs Vårt Brev!

Detta skulle hjälpa oss att behålla de
ca 75 barn, som idag är utan fadder,
så att de åtminstone kan få skolmat
varje dag!

Detta gäller er som har autogiro!
Vi behöver bara ert godkännande så
lägger vi om ert autogiro till 200
kr/barn/månad.

Tack för er hjälp varje månad! 

Vi landade efter ett dygns resa på
Ndola Airport i norra Zambia-
Kopparbeltet.
Kanyenda Center ligger ca 120 km
från flygplatsen och vi brukar stanna
i Luanysha för att proviantera.

Bagaget denna gång var ca 550 kg
totalt fördelade på 24 väskor. 
Lika förvånade varje gång att alla
kommer fram.

Efter välbehövlig vila första natten
tog vi en promenad nästa morgon till
närmaste byar innan det olika
arbetsuppgifterna fördelades.

Viktigaste delen av besöket är att få
träffa fadderbarnet som sponsras.
Många av faddrarna följde med ut till
de byar barnen bor och fick uppleva
platsen och hyddan där barnen
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tillbringar sin tid efter skolan.

Bilderna nedan ser du barnen äter
skollunch. De sitter i grupper om fem
och fem. Vi har nu murat bänkar att
sitta på men tyvärr inte ännu några
bord.

Kyrkan på söndagen är
högtidsupplevelse. Se, lyssna och ta
del av både sång, dans och
gemenskap.
Kyrk lunch brukar vi också ha och då
äta den mat som bjuds.
Inshima(majsgröt) och kyckling står
på menyn den 8 maj 2016.
Det gäller att tvätta händerna väl
med handsprit för det är handen du
äter med.

Kvällen kommer tidigt i Zambia. När
klockan går mot sex går solen ner
och Afrikas mörker omsluter.
Då smalas svenskarna vi vid bordet i
storstugan och fixar maten själva
men också går igenom dagens
upplevelser innan sängen väntar.

Under dagarna är det mycket arbete
med olika sammankomster . Framför
allt med lärare och ansvariga
personal.
Näst sista fotot har ni våra sex lärare
och vår ekonomiansvarige Jeff
Ngoma.

Sista bilden är en av de
volontärgrupperna som odlar
grönskar till skollunchen.

Ring gärna om ni har frågor! 
0322-78996 direkt till Elsie 

Har du läst den senaste
tidningsartikeln i Borås Tidning?
Klicka Här

Följ oss på Facebook. Ofta ny infromaration
och foto flera ggr/vecka
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Avslutt abonnementet

Skulle det oppstå problem med å avslutte abonnementet, vennligst svar på denne e-posten

HUSK å skrive hva det gjelder!

Bokvägen 10
52432 Herrljunga, Sweden

Tel: + 46 (0)322-789 90
Fax:+ 46 (0)322-633 053
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