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Verksamhetsberättelse för Helping 
Hand verksamhetsåret 2020 
 

Föreningen Helping Hand 
Den ideella föreningen Helping Hand bildades 
hösten år 2005 för att ekonomiskt stödja 
driften av Ngamwaza Children Support 
Centre. Barnhemmet stöttar cirka 50 
föräldralösa barn i åldern 3-15 år som bor i 
slummen i Nairobi, Kenya. På Ngamwaza är 
målet att ge barnen mat, utbildning, 
regelbundna hälsokontroller, en trygg 
gemenskap och uppmuntran för att barnen 
ska kunna ta sig vidare till den kommunala 
skolan.  
 

Årsmötet 2020  
Föreningens årsmöte hölls den 15 mars i Kärnpunkten, Helsingborg. Föreningens 
dåvarande ordförande, Sven Sturesson, avgick efter åtta år på posten och Isak 
Renstig invaldes som ny ordförande för föreningen.  
 
Följande personer valdes in i styrelsen för 2020: 
Isak Renstig, ordförande 
Jan Palmkvist, kassör (omval) 
Maria Brännström (omval) 
Erik Forsberg (omval) 
Antti Ristinmaa (nyval) 
 
Suppleant Catarina Palmkvist (omval) 

 
Antal medlemmar  
Föreningen hade i slutet av året 60 medlemmar. 

 
Styrelsens möten och aktiviteter  
Styrelsen har under verksamhetsåret samlats för styrelsemöten vid nio tillfällen, 
varav åtta har genomförts digitalt. 
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Ett annorlunda år  
Det gångna året har minst sagt varit utmanande. Rubriken ”Ngamawaza kämpar mot 
corona”, från första nyhetsbrevet efter förra årsmötet kan stå som rubrik för hela 
verksamhetsåret. Personalen har verkligen gjort sitt yttersta och hittat flera kreativa 
och smarta sätt för att kunna upprätthålla verksamheten och den trygghet Ngamwaza 
innebär för barnen.  
 
Vattenstationer, desinfektionsmedel och ansiktsmasker har handlats in till Ngamwaza 
genom extra insamlingar. När Ngamwaza inte fick möjlighet att fortsätta att bedriva 
verksamheten på plats distribuerade personalen istället ut mat- och hygienpaket till 
barnen och deras guardians. Med outtröttligt engagemang för barnens bästa samt 
hjälp från goda medmänniskor levererade Lydiah och personalen 250 matpaket, 
cirka 50 stycken per månad, som säkerställde att alla barn och deras guardians fick 
mat och näring. Detta under en tid då personalstyrkan dessutom var decimerad: 
läraren Purity hade olyckligt brutit benet och läraren Beliné var föräldraledig. 
 
Nästa utmaning verksamheten stod inför var hur man skulle lyckas bedriva 
skolundervisningen på distans - utan några digitala hjälpmedel. Lärarna insåg 
nödvändigheten i att flytta undervisningen till barnen och åkte därför hem till var och 
en för att undervisa dem där. Insatsen medförde att flera elever lyckades förbättra 
sina studieresultat.  
 
Ännu en utmaning skulle dyka upp i pandemin. Fastighetsägaren sa upp kontraktet 
för lokalerna! Lydiah fick gå på många visningar för att hitta nya lämpliga lokaler dit 
barncentret skulle kunna flytta. Hon lyckades! Från och med årsskiftet huserar 
numera Ngamwaza i ändamålsenliga lokaler, på ny adress och fortfarande i 
stadsdelen Ongata Rongai i Nairobi. Upprustningen av lokalerna började samtidigt 
som restriktionerna lättade i landet. Besked om att verksamheten åter kunde öppna 
upp kom lagom till skolstarten i början av januari. En skolstart som inte minst blev en 
nystart för barn och personal som äntligen fick träffas igen.  
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Gåvogivande 
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som på olika sätt har bidragit och skänkt gåvor till 
verksamheten på Ngamwaza under året. Det är tack vare er givare som 
verksamheten på Ngamwaza kan bedrivas. 
 
Ett extra stort tack för alla gåvor som samlats in till minne av Gunilla Forsberg. 
Gunilla, en sann eldsjäl, har under många år bjudit in till både julskyltningsfika och 
musikcafé i trädgården i sitt hem på Råå. Där har gästerna uppmanats att skänka en 
slant till barnen på Ngamwaza 
 
Vi vill också tacka Änglaverket som under året skänkt gåvor till verksamheten.  
 
Ett extra stort och varmt tack vill vi också skicka till alla trogna månadsgivare och inte 
minst till våra medlemmar vars medlemsavgift innebär att vi kan garantera att alla 
gåvor oavkortat går till barnen på Ngamwaza.  
 

 
 

Stort tack! 
Isak, för styrelsen i Helping Hand 
 
Helsingborg 2021-03-07 


