
 

 
 

Verksamhetsberättelse för Helping Hand verksamhetsåret 2019 

Föreningens syfte 

Den ideella föreningen Helping Hand har som syfte att med insamlade medel ekonomiskt 
stödja driften av Ngamwaza Children Support Centre i Ongata Rongai, Nairobi i Kenya. 
Ngamwaza har under året haft 40-50 barn i åldrar från 3-15 år som fått hjälp på olika sätt som 
förskola och skola (primary school) samt mat och omvårdnad. 

Årsmötet 2019 

Under verksamhetsåret 2019 hade föreningen sitt årsmöte den 17 mars i Kärnpunkten i 
Helsingborg.  
 
Då valdes följande att ingå i styrelsen för 2019. 

Sven Sturesson, ordförande 
Jan Palmkvist, kassör 
Maria Eknor Forssman 
Maria Brännström 
Gunilla Nilsson 
Erik Forsberg 
Isak Renstig 

Till suppleanter valdes: Catarina Palmkvist och Henning Jensen 
 



 
Antal medlemmar 

Antalet medlemmar har ökat och föreningen hade i slutet 
av 2019 64  st betalande medlemmar. 

Styrelsens möten och aktiviteter 

Styrelsen har samlats fem gånger för styrelsemöten under 
året och har dessutom haft flitig kontakt med varandra via 
e-mail och SMS.  
 
Det har annars varit ett ovanligt aktivt år på grund av den insamling till ny skolbuss som 
startades under våren. 

Bussinsamling 

Den aktivitet som framför allt kännetecknat verksamheten under 
2019, framförallt hösten, är insamlingen till en ny skolbuss. Den 
tidigare skolbussen som införskaffades våren 2013 började bli 
mer och mer sliten och kostnaderna sköt i höjden förutom att 
barnen inte kunde vara säkra på att komma till skolan. 

Maria Eknor Forssman sattes som insamlingsgeneral och hon 
aktiverade i sin tur många av sina vänner och bekanta. Det gjordes 
grytlappar, skallror, tändsticksaskar med mera och som såldes till 
förmån för skolbussen. Det var mycket framgångsrikt och skapade 
ringar på vattnet. 

Två personer som varit med att starta Ngamwaza, Jonas Gejke och Stefan Sauk, bidrog 
också med sina kontakter. Stefan gjorde en egen insamling i 
sitt nätverk och Jonas uppmuntrade Kipara Golf Society att 
stödja. 

Alla dessa aktiviteter bidrog till att vi redan i början av 
november nått målet på 200 000 kr! 

Bussen inköptes under december men färdigställdes först 
under januari med rätt färg och logo. Alla skolbussar i Kenya 
måste alla ha en speciell gul färg. Bilden visar barnen 
framför den omålade bussen tillsammans med kassar som innehåller julgåvor (socker, mjöl 
m.m.) till deras ”Guardians” dvs den vuxne (oftast släkting) som ansvarar för dem. 



 
Lokal verksamhet och besök på centrat 

Den lokala föreningens namn är Ngamwaza och inte Ngamwanza. Det har skett ett fel från 
början men nu är det Ngamwaza som gäller. Ngamwaza är platsen där verksamheten 
startades år 2003. 

Vi har under året sett att den lokala verksamheten fortsätter att stabiliseras och att 
samarbetet mellan den lokala föreningens styrelse och personalen på centrat är mycket 
gott. Flera i styrelsen har haft tät kontakt, framför allt via Messenger och mail, med både 
styrelsens ordförande Lydia Njeri och kassör Jemnyango Moses. 

För att hålla nere kostnader och involvera barnen har 
man skapat en köksträdgård där man odlar grönsaker 
samt införskaffat höns som ger rikligt med ägg. 

Vanligtvis har någon från styrelsen besökt Ngamwaza 
under året men det har dock inte varit möjligt under detta 
år. Det har heller inte varit någon från styrelsen som 
deltagit i en safariresa. 

Givandet 

Trots att mycket pengar samlats in till en skolbuss så har ändå det normala givandet ökat 

med 22% jämfört med 2018.  

Änglaverket har även detta år bidragit stort till Helping Hand vilket vi är mycket 

tacksamma för. Likaså har det kommit in stora privata gåvor från 

enskilda personer. Sundsgårdens kamratförening hade en 

insamling som bidrog med pengar till barnens skoluniformer, se 

ovan. 

Gunilla Forsbergs Musikcafé liksom julskyltningsfika på Råå är 

traditioner som även skedde detta år. Stort tack! Detta år fick den 

sällskap med ett stånd på julmarknaden som bidrog till ytterligare 

gåvor. 

Sedan har vi alla dessa trogna månadsgivare som stöttar med både små och stora summor! 

Stort tack till alla givare! Stora som små. 



 
Helping Hand och sociala medier 

Det är viktigt för oss att vara synliga på sociala medier och vi har under året prioriterat ner 
månadsbrevet något till förmån för Facebook och hemsida. Idag får vi mer bilder och bilder 
av bättre kvalitet från centrat och det gör arbetet enklare. Ansvarig för arbetet har varit 
Isak Renstig.  
 
Den engelska hemsidan www.ngamwanza.center sköts lokalt och uppdaterades nyligen. 
 
 
Malmö den 29 februari 2020 
För styrelsen i Helping Hand 
 
 
 
Sven Sturesson 
Ordförande 

http://www.ngamwanza.center/

