
  
Kära medlem 
 
Efter en höst med underbart väder lackar det nu mot jul och inför helgerna önskar styrelsen i vanlig 
ordning skicka en uppdatering vad som hänt sedan i somras kring våra projekt! 
 
Som de senaste informationsbreven så börjar vi i Nepal och projektet Heidi Thade School. Skolan har 
nu haft sin officiella invigning och är i full gång. Saran från organisationen i Nepal var på besök i 
Sverige och han träffade vår ordförande Magnus då han personligen ville tacka VUH för stödet och 
bidragen till byggnationen av skolan.  

 
 

 
 
Saran och Magnus 

 
 
 
 
 
 
 

                                                   
Glada barn framför datorerna! 

 
Som nämndes i sommarmailet så drabbades skolan i Malagiri, som vi stödjer via Trinity i Karlstad, av 
jordbävningarna och både byggnader och skolgård behöver reparationer. Föreningen uppskattade 
kostnaderna för åtgärderna till 110 000 sek och ansökte tidigare i höstas om bidrag på 60 000 sek 
från VUH. Resterande del av summan samlades in lokalt. Projekt nr 311.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
BAS Shelter i Kathmandu drabbades även de svårt av jordbävningarna tidigare i år och att 
reparera och åtgärda skadorna tog hårt på verksamhetens ekonomiska medel. I oktober 
månad godkände styrelsen en ansökan om bidrag för driften under kommande kvartal för 
att stötta verksamheten vidare. Projekt nr 312.  
 
 
 
 

Nu håller vi tummarna för Nepal att 2016 blir ett år utan stora naturkatastrofer! 

Treåriga Mayush bor på BAS härbärge 
under sin långa cancerbehandling på 

sjukhuset i Kathmandu.  

Carin Söderlind från Trinity syns på 
bilden tillsammans med Cong Mai 
under en utställning på Galleri 39 I 
Arvika i oktober till förmån för den 
jordbävningsdrabbade skolan. 
Alstren är gjorda av barnen på 
skolan.  



www.vuh.nu 

För ett antal år sedan stöttade VUH ett antal olika projekt i Uganda och byn Bishozi. På 
styrelsemöte #9 godkändes ett bidrag om 50 000 sek för byggnation av skoltoaletter för 
barn och personal på skolan. Projekt nr 313. Tidigare fanns 
en s.k. mud house toalett som inte var en hållbar installation 
och när den rasade blev situationen akut och ett stort 
hälsoproblem. Ansökan som kom in var oerhört välarbetad 
med ordentlig ritning och detaljerat specificerade kostnader 
för byggnationen. 
 
 
I oktober månad anordnade vi ett besöksmöte med Stina Berge från Yennenga progress. Stina 
berättade om de projekt de har i Burkina Faso där hon och föreningen är mycket aktiva och stöttar 
med experthjälp och utbyte av erfarenheter.  Bland annat utvecklingen av skolverksamhet i staden 
Nakamtenga. Yennenga är glada över att VUH har beviljat stöd för att sätta upp en Stipendiefond, så 
att ungdomar i Nakamtenga kan få den utbildning de behöver och har rätt till. Tio ungdomar i 
Nakamtenga erbjuds ekonomiskt stöd för studier på högstadie- och gymnasienivå. Projekt nr 310. 
 
 
För att kunna erbjuda fler medlemmar att lyssna på våra besöksmöten så tittar vi inför 
2016 på alternativa lösningar som Skype-uppkoppling. Vi i styrelsen är positiva till att 
fortsätta med besöksmöten då vi ser det som givande och intressant att höra mer 
ingående kring våra projekt så vi hoppas vi kan hitta en bra lösning som ökar 
möjligheten för er medlemmar att delta. Har ni önskemål om tidpunkt på dagen, 
geografisk byggnad/ort osv. så hör gärna av er till någon i styrelsen.  

 
 

Avslutningsvis så vill vi tacka alla som bidragit till insamlingen av julklappar i PLB receptionen. Många 
klappar har samlats under granen att skänka till Göteborgs Räddningsmission. TACK! 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Era bidrag är förutsättningen för att vi kan stötta våra behövande projekt. 
Sprid gärna detta informationsbrev till era kollegor och vänner inom Volvo så att vi kan bli fler som 

hjälper till att göra skillnad!  
 
 

Vi önskar Er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt år! 
 
 
Väl mött 2016! 
/Styrelsen    
             


