VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2020
Informationen i årsberättelsen speglar en del av HOPE587s verksamhet.
Ett år som tydligt visar att vi tillsammans kan göra så mycket. Styrelsen
för HOPE587 har under 2020 bestått av Anneli Johnsson, Eva-Lena
Arnesson, Louice Håkansson, Robert Håkansson och Timmie Johnsson.
Suppleanter har varit Maria Thelin och Cecilia Nilsson. Verksamhetens
åtaganden har varit riktade till Ukraina och Zambia. Under året har
händelser och nyheter publicerats på hemsidan och sociala medier.
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GENERELL INFORMATION
HOPE587 är en hjälporganisation på kristen grund. Vi värnar om människor - de
trasiga, de fattiga, de ensamma och barnen är viktiga för oss. Vi arbetar i två
geografiska områden: Ukraina och Zambia. Vi jobbar tillsammans med människor
som bryr sig om barns rättigheter och har ett hjärta för de som är drabbade av
fattigdom och orättvisor.

UKRAINA
Samarbetspartner: Organisationen Cerebral Pares, Kiev
Ansvarig: Luidmyla Matsilyska
MÖTESPLATS
HOPE587 fortsätter och ger kontinuerligt ekonomiskt bistånd till Cerebral Pares. Vi har
nu arbetat tillsammans i 20 år och vi hjälper över 500 familjer där någon i familjen har
en cp-skada.
När ett barn med en funktionsnedsättning föds är det inte ovanligt att mamman blir
ensamstående, samtidigt som fördomar i samhället är fortsatt utbrett mot personer
med funktionsnedsättning. Ensamheten har alltid varit ett problem och det har inte blivit
bättre på grund av pandemin med coronaviruset. Detta tillsammans med ökande priser
och en fortsatt svag valuta underlättar inte situationen för de familjer vi hjälper. Många
är hungriga och utan de mediciner de så väl behöver.
Några ord från Lydmilla
Arbetet är hårt varje dag och jag är knappt hemma alls längre eftersom hembesöken
har ökat. Bussarna går inte som vanligt men Grisha har kört oss runt till de olika
familjerna i sin lilla bil. Vi har fortsatt att samlas till bibelstudie fast självklart har vi inte
varit så många varje gång. Vi har också gjort utflykter och firat påsk tillsammans.

MAT OCH MEDICINER
HOPE587 bekostar inköp av mat och mediciner som delas ut till behövande familjer.

ZAMBIA
SAMARBETSPARTNER:
Beit Cure Hospitals - Barnsjukhus i Lusaka
Ansvarig: Steve Hitt (t.o.m. juni 2020) därefter Frida Kabaso
Mwandi Hospital
Ansvarig: Harold Haamumba
Skolor i Kabanze och Kabwe
Ansvarig: Harold Haamumba och Namangolwa Ngonda
BEIT CURE HOSPITAL
Pandemin har förändrat mycket och resan som planerades sommaren 2020 blev
inställd, samtidigt har vårt arbete inte stoppats. Under 2020 har vi fortsatt att sponsra
barnsjukhuset med handsprit.
Två busstransporter med 50 barn fick också komma till sjukhuset för operation i
början av året innan pandemin slog till.
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Vi frågade som vanligt de ansvariga på sjukhuset hur vi kan vara till bästa hjälp och
Steve Hitt, verksamhetschefen på sjukhuset sa: ” Vi vill bygga ett patientboende för
barn och föräldrar som kommer långt ifrån, så att de kan stanna en vecka eller
längre för uppföljning efter operationen. På patientboendet kommer också
socialarbetare jobba för att erbjuda föräldrar och barn samtal. De kommer också få
hjälp att bli självförsörjande när de kommer hem. På den första bilden ser ni oss med
Steve Hitt på den tilltänkta platsen för patientboendet.

På bild: Robert Håkansson, Steve Hitt, Anneli Johnsson och Hanna Wallerstein.
Under hösten 2020 har patientboendet byggts klart och nu är sjukhuset redo att ta
emot barn med föräldrar som behöver vistas där en längre tid.
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På barnsjukhusets sociala medier hittar du berättelser från i Zambia med före- och
efterbilder på barn som fått sina liv förvandlade.
https://www.facebook.com/curezambia

FEEDING PROGRAM KABWE

På bild: Namanwolwa Ngonda och Harold Haamumba med sina barn
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Det kom ett nödrop till oss från vår medarbetare pastor Harold: Barnen i byarna äter
mat vart 3:e dag, det är hungersnöd i delar av vårt land. Skörden är uttorkad och det
blir ingen ny mat före nästa år. Zambia kommer att drabbas av en hungersnöd..

Vi fick agera snabbt och under 2020 har vi haft möjlighet att ge 1.000 barn ett mål
mat i skolan varje dag under februari, mars och april. Förutom barnen fanns det cirka
150 familjer som var extremt fattiga i byn. Vi kunde hjälpa 30 familjer
utifrån ”matlistan” som vi fick av Harold, men i Zambia delar man lika när man är
hungrig så de 30 familjerna blev till 150 familjer som fick det absolut primära,
majsmjöl. I början av maj kunde folket åter skörda och äta utav det som skörden gav.
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Skolbespisningen och skolköket
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Utdelning av majsmjöl till familjerna
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SUSTAINABILITY OF THE SCHOOL FEEDING PROGRAM CHOMA RURAL

Utanför staden Choma ligger Kabwe och där får 1000 elever numera ett mål
näringsrik mat om dagen. De flesta samhällen på landsbygden i södra Zambia är
beroende av djupa brunnar eller borrhål som vattenkälla. Nästan alla dessa borrhål
är cirka 50 meter djupa och är installerade med en indisk tillverkade Mark II Maunel
handpump, vilket betyder att pumpen till största delen endast kan användas för
hushållsbruk. I strävan att göra skolbespisningsprojektet hållbart har vi investerat i en
soldriven 1 hk pump som kommer att kunna fylla en 5000 liters vattentank två gånger
om dagen på en solig dag. Detta vatten kommer att användas för att bevattna ett
trädgårdsland samt ge rinnande vatten som blir till dricksvatten på skolan.
Grönsakerna kommer att användas till skolbespisningen och överskott kommer att
säljas till samhället. Förtjänsten på överskottet blir till pengar som avlönar
trädgårdsmästaren samt inköp av nya fröer. Förutom rinnande vatten och ett
trädgårdsland har det köpts in 30 stycken getter och dessa getter, som förökar sig
själva blir till mat för barnen.
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FNs Globala mål 2: INGEN HUNGER
Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 821 miljoner
människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har
långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och
tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och
ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda. Tillgång till tillräcklig och
näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att
tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern
teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och
näringsriktig mat för alla. 46.7 % lider av undernäring i Zambia, år 2017.
(globalis.se)

EDUCATION PROGRAM KABWE AND KABANZE
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För att gå i skolan behöver ett barn skoluniform, skor, böcker, papper och penna. I
början av januari påbörjade vi ett projekt som gjort det möjligt för 100 extremt fattiga
barn att börja skolan.
”Education is the great engine of personal development. It is through education that
the daughter of the peasant can become a doctor, that the son of a mineworker can
become the head of a mine, that the child of farm workers can become the president
of a great nation.” - Nelson Mandela
Klassrum i byn Kabwe
I våras presenterade Harold ett projekt för styrelsen, att färdigställa tre klassrum i
landsbygdsskolan i Kabwe. Målet är att bryta fattigdom på landsbygden genom att ge
elever förutsättning att tillgodogöra sig utbildning i en främjande skolmiljö.
Grund- och gymnasieskola i Kabwe har över 800 elever fördelat på åtta klassrum.
När detta uppmärksammades av bysamhället så började de bygga tre nya klassrum
och de kom halvvägs innan torkan kom. Bygget var då tvunget att avstanna då
bysamhället inte längre hade möjlighet att finansiera det.
Nu bidrar HOPE587 med ekonomiska resurser för att färdigställa klassrummen som
beräknas stå klara under 2021.
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MWANDI ROYAL VILLAGE HOSPITAL
Fakta :
Sjukhuset ägs av United Church of Zambia och är beläget i Mwandi Western
Province.
Personalen är statsanställd och får lön via staten och sjukhuset har 80 sängplatser
o
o
o
o

Dagpatienter: cirka 60 per dag
En läkare
Sju klinikföreståndare med diplom i medicin som assisterar läkaren.
Sjuttio sjuksköterskor där de flesta har legitimation.

I februari 2020 började vår medarbetare Harold att jobba sjukhuset. Snart kom
coronaviruset och HOPE587 kunde omgående skicka ekonomiskt understöd för att
hjälpa dem att stoppa smittspridningen. På sjukhuset låg gravida kvinnor på smutsiga
madrasser och väntade på att föda barn. Smutsen och den stora risken för
spridning av både Covid19 och andra sjukdomar och även risken att smittas av
malaria utgör en stor hälsofara. Glädjen var stor när HOPE587 tillsammans med
Harold kunde förse förlossningsavdelningen med sängar, nya madrasser, myggnät
och tvål.
Förutom den praktiska hjälpen fick sjuksköterskor genom videouppkoppling
utbildning i hur de kan jobba förebyggande med att stoppa infektioner.
På 100 000 förlossningar dör 213 mammor i Zambia. I Sverige dör fyra. (globalis.se)

I väntan på att barnet ska komma.
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Här lagar man och äter sin mat.

Vaktmästare och lokalvårdare fick arbetskläder, gummistövlar och rengöringsmedel.
Harold delger hur oerhört tacksamma de var för sina arbetskläder då de är ofta de
sista som får del av humanitär hjälp.
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BUTIKER OCH PLATSER MED INSAMLINGSBÖSSOR 2020
Willys, Älmhult
ICA nära, Strömsnäsbruk
Jeansbolaget, Älmhult
Mataffären, Arkelstorp

MEDLEMMAR
Medlemsavgift: 100 kr/år

KYRKOR OCH ORGANISATIONER VI BESÖKT UNDER 2020
Afternoon tea i Betel, Ljungby
Saron Trånget

I och med pandemin blev alla övriga inplanerade besök inställda.
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AVSLUTANDE ORD FRÅN ORDFÖRANDE
Jag inser att jag lever i två världar, lyxen att ha hem, hus, bil, arbete, vatten, sjukvård
- ja listan kan göras lång över det jag kallar min vardag och i den andra världen möter
jag barn som inte ens får äta ett mål mat om dagen.
För mig är fortfarande uppdraget lätt, vi måste dela med oss av våra resurser och
kunskaper utifrån de förmågor och möjligheter vi har och alla har både förmåga och
möjlighet. Jag träffade en ung man från Ukraina som fick spendera sin mesta tid i
sängen och jag kommer ihåg när han sa: Jag kan inte göra mycket praktiskt när jag
ligger i min säng förlamad, fast jag kan ringa till de som känner sig ensamma och prata
en liten stund, för jag är själv lyckligt lottad som har en mamma som älskar och hjälper
mig.
I Zambia kan du läsa följande på lakanen som finns på sjukhuset “I know the plans I
have for you declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to
give you hope and a future”. Jeremiah 29:11
Tänk att få vakna på Ljungby lasarett och läsa följande på sitt påslakan: ” Jag vet vilka
planer jag har för er, säger Herren. Det är planer för välgång och inte något ont, för att
ge er en framtid och ett hopp” för att sen höra hela sjukhuset sjunga och dansa! Vilken
tröst det hade varit! Fick jag ta det bästa från våra olika världar önskar jag den
fantastiska vård vi har i Sverige och jag skulle önska påslakan med uppmuntrande ord
tillsammans med sång och dans också på våra sjukhus. Sen skulle jag önska att vi
försökte se våra liv med de ögonen som killen i Ukraina, fokus på det jag kan göra och
att välja att se det positiva.
Vi från HOPE587 vill visa på Guds kärlek i handling och jag vill rikta ett stort tack till er
alla som är med oss.
Vänliga hälsningar, Anneli Johnsson
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FÖR EKONOMISK REDOVISNING HÄNVISAS TILL ÅRSREDOVISNINGEN

Adress: Kråkeryd 7819, 343 96 Hallaryd
Telefon: 070 541 21 07
E-post: info@hope587.se
www.hope587.se
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