
  
Till alla VUH medlemmar,  
 
Vi hoppas Ni alla haft en härlig sommar och är laddade för hösten. VUH har mycket spännande på 
gång med bland annat verkställande av namnbytet till Volvos Utvecklingshjälp som röstades igenom 
på Årsmötet i april samt 40 års firande!  
 
Innan vi startar upp så kommer här i vanlig ordning en sammanfattning av projekt och aktiviteter från 
första halvåret.   
 
 
 Projektet Heidi Thade School har varit mycket 
uppmärksammat senaste åren med sitt 
skolbygge. Senaste rapporten från föreningen är 
att det finns en enorm efterfrågan och planer är 
redan startade för byggnation av en andra skola. 
Vi ser framemot att följa Thade School och 
eventuellt kunna skänka ytterligare bidrag som 
möjliggör skolgång för fler barn i området.  
För mer information så kan vi rekommendera 
att titta in på Thade School Facebook sida som 
uppdateras flitigt.  
https://www.facebook.com/Heidinepal 
 
 
I april 2015 drabbades Nepal av en av de värsta jordbävningarna på över 80 år. Över 9000 människor 
miste livet och 50 000 hem förstördes. Organisationen Tuki Nepal har arbetat med att bekämpa 
fattigdom och skapa en positiv utveckling i Nepal sedan 2005. Build up Nepal är ett projekt dedikerat 
till att återuppbygga Nepal efter jordbävningen. Projektet hjälper byar att komma på fötter igen 
genom att erbjuda support, verktyg och utbildning.  
 
På vårt Årsmöte fick vi uppskattat besök av Andreas och Agnes som berättade om sitt projekt i Tuki, 
Nepal där man erbjuder byborna uppstartshjälp och hyra av en s.k. ”Earth brick”. Detta möjliggör 
tillverkning av tegelsten på den plats huset ska byggas och man slipper frakta byggmaterial långa 
sträckor där det ofta inte går att köra med bilar. I projektet finns även en affärsplan som erbjuder 
lokalbefolkning möjlighet till inkomst och försörjning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Heidinepal


Vårdcentralen Pahal i Khajranas slum i Indien har fått fortsatt stöd och i mars gav 
VUH ett bidrag om 60 000 SEK för driftskostnaderna första halvåret. Verksamheten 
löper på med stor framgång och VUH är mycket positiva till projektet.  
 
 
 
Volvoanställda Jonn Lantz kontaktade VUH i början av året med en ansökan om bidrag för inköp av 
datorer och wi-fi till en skola Kirgizistan och projektet SKEEN. Det är ett samarbete med en svensk 
skola där barnen interagererar via internet. Projekt nr 315.  
 
 

En sedan tidigare känd förening för VUH är SOGH, MAAMA i Uganda som 
skickade in en ny ansökan i maj för stöd till sin verksamhet inom 
förlossningsvård. VUH beviljade ett bidrag om 55 000 SEK för utbildning 
och distribution av 720 ”clean birth” kit till födande kvinnor i Mayuge 
distriktet. 
 
Kvinnor i området löper 85 gånger högre risk att dö av komplikationer i 
samband med graviditet och förlossning än i Sverige. En stor anledning är 
att kvinnor inte går på barnmorskebesök samt att det saknas 
förutsättningar och resurser för en säker och hygienisk förlossning. 
MAAMA projektet åker runt och informerar om säker förlossning, 
nyfödds vård samt erbjuder ett gratis ”clean birth” kit. 
 

 
 
Vi önskar rikta ett stort tack till Martin Billhult och hans familj för administration, tid och stort 
engagemang i samband med insamlingen kopplat till Volvo Merchandise kläderna i juli. Tillsammans 
med Er medlemmar samlades 70 000 SEK in till kommande VUH projekt. 
 
Precis innan sommaren så övergick medlemsadministrationen för Volvo Cars till Your Benefits. Detta 
gör det enklare att hantera administration kring medlemskap både för er medlemmar och också oss i 
styrelsen. Alla medlemmar från AB Volvo och Volvo Cars hanteras nu via My/Your Benefits. 
 
I år är det 40 år sedan VUH grundades och för att uppmärksamma detta har styrelsen satt ett mål på 
att värva minst 40 NYA medlemmar innan året är slut! För att klara detta behöver vi i styrelsen Er 
medverkan, hjälp oss värva nya medlemmar så vi kan nå ut till fler behövande projekt.  
 
 

Sprid VUH inom Volvo, tillsammans kan vi göra skillnad! 
 

 
Mvh Styrelsen 

 

www.vuh.nu 

http://www.vuh.nu/

