Bukobahjälpen, verksamhetsberättelse för år 2019
År 2019 var föreningens 15.e verksamhetsår
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ersättare

Lisbeth Williamsson
Leif Nordlander
Rune Hellberg
Gunnar Brycke
Åke Nyström
Anita Danielsson

Inte så många anmälda medlemmar men intresset för föreningen och givmildheten är
fortsatt stort
Vi har med stor tacksamhet tagit emot gåvor från församlingar, syföreningar,
arbetskretsar, organisationer (pingstkyrkans secondhand Lidköping), stiftelser
(Sevholt stiftelse), enskilda gåvor samt gåvor i samband med begravningar och
högtidsdagar.
Årsmöte hölls den 9 april på Kyrkans Gård Lockörn Lidköping
Styrelsen har haft fem sammanträden samt telefonkontakt däremellan.
Inbjudan till informationsträff om Sevholts stiftelse den 5/9, Leif och Lisbeth
representerar Bukobahjälpen.
Bukobahjälpsdag den 7/9 på Örtagården Uddevalla samlade ett 20-tal.
Bukobahjälpen har betalat den egenavgift som krävs för att de pengar som SvenskTanzaniska föreningen sökt och fått beviljat av Forum Syd skall betalas ut.
Flera föreläsningar om Bukobahjälpens och Tumainis arbete.
Försäljning av Tumainiarmband och smörknivar har skett under året.
Arbetsresor under året:
Gunnar 3 st.
Lisbeth 2 st
Rune och Åke 1 st.
Stora översvämningar maj/juni ödelade stor del av odlingar i Mshasa och Kiteme, där
också en nybygd damm skadades. Speciell insamling för översvämningsskador
gjordes och gav bra resultat.

Tumaini har skördat 18 ton majs.
En av Tumainis anställda har påbörjat vaniljodling.
Tumaini har kunnat köpa två kor, för inkomster de har haft.
Byggnation av workshop och nya reception fortgår enligt plan.
Solkraft för varmvatten installerad på nya reception.
Taket på nya reception förberett för solelkraft.
Återplantering efter översvämningen främst Mshasa.
Svårt att hitta bra grödor som fungerar att odla i Kiteme, vi har diskuterat att plantera
mer träd.
Byggnation av vaktkur på Julia påbörjad
Solkraft på Julia renoverad, och bytt till energisnåla armaturer
Inköp av en bättre begagnad landcruiser, beslutar att sälja den vita landcruisen.
Rörmokare Hans Erling har installerat vatten och avlopp på nya huset.
Monica S (Hans E. sambo) har introducerat menskoppar för en mindre grupp till en
början.
Färdigställt separationstoaletten på Debora farm
Sänkpump installerad i regnvattentanken på Julia för att pumpa vatten till tankarna på
taket.
Mshasha har utökats med 7 acer.
Inredning i syateljen har kommit på plats. Tillskärarbordet invigt.
Lidköping februari 2020
Lisbeth Williamsson
Åke Nystöm

Leif Nordlander
Gunnar Brycke

Rune Hellberg

