
 

 

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 2022 
Föreningens årsmöte genomfördes digitalt den 27 mars. Lydiah deltog genom videolänk från 
Ngamwaza och berättade om verksamheten. Följande personer valdes in i styrelsen: Isak Renstig, 
ordförande (omval), Jan Palmkvist, kassör (omval), Maria Brännström, styrelseledamot (omval), Erik 
Forsberg, styrelseledamot (omval), Antti Ristinmaa styrelseledamot (omval), David Hamark (nyval), 
och suppleant Catarina Palmkvist (omval) 



Antal medlemmar  
Föreningen hade i slutet av året 54 medlemmar. 

Styrelsens möten och aktiviteter  

Styrelsen har genomfört åtta styrelsemöten under verksamhetsåret, samtliga digitalt.  

Året som gått 

Skolkalender 

Utbildningsministret meddelade i början av året att de Kenyanska skolorna skulle återgå till den 
ordinarie skolkalendern med start av den första skolterminen i slutet av april. De återkommande 
nedstängningarna under pandemin har nämligen lett till att de kenyanska skolorna har legat efter i 
den ordinarie skolkalendern. Tio av barnen på Ngamwaza genomförde därför slutprov och intervjuer 
i samband med terminsstarten för att gå vidare till den kommunala skolan. Åtta barn klarade 
slutproven vilket innebar att Ngamwaza kunde välkomna åtta nya barn. De två barn som inte klarade 
proven stannade kvar på Ngamwaza.   

Sjukvårdsförsäkring 

Vi tecknade i början av året en sjukvårdsförsäkring för barnen och personalen på Ngamwaza. I 
försäkringen ingår regelbunden medicinsk undersökning, läkarkontroller, vård och behandling. 
Sjukvårdsförsäkringen har varit en trygghet för barnen och personalen på Ngamwaza och har kommit 
till väl användning under året. 

Flytt till nya lokaler 

Regnperioden 2022 gick hårt åt både byggnader och den omgivande marken som härbärgerade 
centret. Barnen och personalen på Ngamwaza blev med kort varsel tvungna att flytta till närliggande 
lokaler som först var tänkt att vara tillfälligt under tiden som taket skulle lagas. Men, när lokalerna 
och utomhusmiljön visade sig vara bättre än de tidigare och det dök upp en möjlighet att stanna så 
valde de att göra det. 

Kenyaresa 

I november gick vi ut med information om att vi planerar att genomföra en resa till Kenya under 
hösten 2023. Resan arrangerar vi tillsammans med Simon Mwaniki Njoroge och hans bolag ”Saleways 
tours & travel”. Tidigare resor till Kenya har varit väldigt positivt för Ngamwaza och brukar resultera i 
flera nya medlemmar.  

Gåvogivande 

Vi i styrelsen och personalen på Ngamwaza vill rikta ett stort tack till dig som på olika sätt har stöttat 
Ngamwaza under året. 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 våra månadsgivare och inte 
minst till våra medlemmar vars medlemsavgift innebär att vi kan garantera att alla gåvor oavkortat 
går till barnen på Ngamwaza. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


