
Helping Hand 
Verksamhetsberättelse 2021 
 

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 2021 
Föreningens årsmöte hölls digitalt den 21 mars på grund av pandemin. Lydiah 
deltog på videolänk från Ngamwaza och visade oss runt i de nya lokalerna där vi 
även fick hälsa på både barn och personal. Följande personer valdes in i styrelsen 
för 2021: Isak Renstig, ordförande (omval), Jan Palmkvist, kassör (omval), Maria 
Brännström, styrelseledamot (omval), Erik Forsberg, styrelseledamot (omval), Antti 
Ristinmaa styrelseledamot (nyval) och suppleant Catarina Palmkvist (omval) 

Antal medlemmar 
Föreningen hade i slutet av året 58 medlemmar. 

Styrelsens möten och aktiviteter 
Styrelsen har under verksamhetsåret samlats för styrelsemöten vid nio tillfällen, 
alla möten har genomförts digitalt. 
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Året som gått 
Efter ett utmanande 2020, då Kenyanska myndigheter stängt ner skolor och 
verksamheter i Kenya till följd av pandemin, kunde Ngamwaza med stor glädje 
välkomna barnen tillbaka till centret i början av januari 2021. När Ngamwaza 
återigen tvingades stänga ner i början av april kunde personalen återigen snabbt 
ställa om och ta tillvara erfarenheter de fått från 2020. Personalen visste att stora 
ansträngningar, såväl fysiskt som mentalt, skulle krävas för att säkerställa att 
barnen skulle överleva. Mat- och hygienpaket införskaffades återigen och 
levererades ut till barnen och deras guardians. Hemundervisning återinfördes och 
läxor delades ut. Efter ett par veckor var barnen välkomna tillbaka och kunde 
återigen leka tillsammans på Ngamwaza. 

De återkommande nedstängningarna innebar dock att skolorna låg efter i den 
ursprungliga skolkalendern. Utbildningsministret introducerade därför en ny 
skolkalender och ett intensivt schema väntade barnen på Ngamwaza vid 
terminslutet. Alla barn skulle genomföra slutgiltiga tester och hinna bli färdiga 
innan den nya skolkalendern skulle starta. Barnen, som haft en minst sagt osäker 
vardag under det senaste året, skulle nu sättas på prov! Men barnen klarade 
testerna med bravur och kunde fira tillsammans med personalen. Resultatet blev 
att 10 barn gick vidare till den statliga skolan och att 10 nya barn kunde 
välkomnas till Ngamwaza. 
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I slutet av året tog Helping Hand emot en generös gåva. I dialog med Lydiah och 
den lokala styrelsen i Kenya köptes ny lekutrustning i form av bland annat en 
gungställning med rutschkanor. Lekutrustningen köptes in på nyårsafton och stod 
klar när barnen återvände till Ngamwaza den 3 januari. Vilken glädje barnen 
visade! 

 
Gåvogivande 
Vi vill rikta ett stort tack till alla dig som på olika 
sätt har stöttat verksamheten på Ngamwaza 
under året. Det är tack vare dig som 
verksamheten på Ngamwaza kan bedrivas.  

Vi vill också rikta ett tack till 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.
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