Verksamhetsberättelse för Bukobahjälpen år 2020
År 2020 var föreningens 16:e verksamhetsår.
Styrelsen har haft följande sammansättning:
Ordf. Lisbeth Williamsson
Sekr. Leif Nordlander
Kassör. Rune Hellberg
Ledamot. Gunnar Brycke
Ledamot. Åke Nyström
Ersättare. Anita Danielsson
Föreningen har ca. 30 registrerade medlemmar, men intresset för föreningen är stort.
Årsmöte hölls den 9 mars 2020 i Kastalakyrkan Kungälv.
Föreningen har haft 7 st. styrelsemöten. Ett möte i Bukoba i januari, ett den 9 mars i
Kungälv och resterande möten har skett via länk.
Under januari besökte Gunnar, Leif och Lisbeth Tumaini och huvudmålet för den resan var
invigningen av det nya huset, med hantverks-atelje, kontor, dormitory samt kök, den 17/1
2020. Invigningen förrättades av biskop Abednego Keshomshara. Många var samlade och
efter invigningsceremonin och alla tal med lyckönskningar bjöds på svenskt fika.
Coronapandemin har under året på många sätt påverkat Bukobahjälpens arbete. Intäkterna
har minskat i förhållande till 2019 med ca. 27%. Minskningen beror till stor del på uteblivna
församlingskollekter då vi inte kunnat fira gudstjänst fysiskt i kyrkan. Vi har inte heller
kunnat ha informationsträffar eller andra aktiviteter för att samla in pengar och sprida
kunskap om Tumainis och vår uppgift.
Styrelsen har inte träffats fysiskt utan via länk.
Planerade resor till Bukoba har fått ställas in.
Vi har dock med stor tacksamhet tagit emot gåvor från församlingar,
organisationer(Nordiska Lutherhjälpen), stiftelser(Sevholts hjälpfond, Stiftelsen Sackaios),
enskilga gåvor samt gåvor i samband med begravningar och högtidsdagar.
Vi finns från 2020 med på begravningsbyråernas lista på välgörenhetsorganisationer.
Via Facebook gjorde vi en särskild julinsamling med gott resultat
Vi har kunnat fullfölja vårt åtagande att tillgodose Tumainis barns basbehov genom att varje
månad sända ut 50 000 SEK.
Vi har också betalat, efter beslut av regeringen, en reducerad egenavgift till Svetan så de
beviljade pengarna från Sida betalas ut.
Under året har:
# Mellan 28-65 barn/ungdomar har bott på centrat. I början av pandemin fick man bara ha
ett begränsat antal barn boende på centrat.

# Mellan 27-79 barn har fått sina basbehov tillgodosedda och 103 barn har fått medicinsk
hjälp/behandling.
# 21 barn i memkwa skolan, Tumainis specialskola.
# 4 barn i kindergarten
# 107 barn i primery school
# 57 barn i secondary school
# 4 ungdomar på collage
# 5 ungdomar på universitet
# 45 barn/ungdomar på boarding school
# 71 barn/ungdomar har återintegrerats till samhället.
Genom telefon- och mailkontakt har vi kunnat följa utvecklingen och arbetet på Tumaini.
Andra uppgifter som kräver vår närvaro har fått sättas på paus, t.ex. byggstart för den
vattentank som Rotary finansierar och byggstart för en separationstoalett och tvättrum på
reception som Stiftelsen Sackaios bekostar.
Vid översvämningar har dikningssystemet på Mshasa skadads, reparationsarbete har under
hösten påbörjats.
Till Kiteme har anskaffats 15 getter.
Svårt att hitta lämpliga grödor att odla på Kiteme, mer mark skall användas för
trädplantering, plantering påbörjad.
Dammen på Kiteme skadad vid översvämning, trots skadan kan den hålla lite vatten.
Reparation planerad men ej påbörjad.
Reparation av staketet runt Debora Farm planerad, ej påbörjad
Pumpen i den borrade brunnen är reparerad och batteri och solcellsenergi är uppdaterad.
Lidköping april 2021
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