
Kära VUH medlem 
 
Vi önskar inleda året med att önska God fortsättning och Välkommen tillbaka till arbetet!  
I vanlig ordning kommer här en rapport från VUHs senaste verksamhetshalvår.  
 
 
Tuki i Nepal har skickat in en fin rapport där de berättar om sitt Healthcamp 2017 med 
målsättningen att bygga upp en fungerande och långsiktig skol- och barnhälsovård i Jyamrung. Totalt 
kunde 140 barn undersökas av de 3 läkare och 4 sjukskötarskor från Sverige som reste ner. De flesta 
barnen var vid god hälsa men många hade öronproblem samt även några med synnedsättning.  
Rapporten i sin helhet finns att hitta på VUHs hemsida, länk.  
 

 
 

 
På styrelsemöte #9 var Carin från föreningen Trinity och berättade om arbetet de 
gör i byn Malagiri i Nepal. Föreningen hade även skickat in en ansökan för bidrag 
till förrådsbyggnation till projektet ”Agri Culture Collection Center”. Projektet syftar 
till att befolkningen gemensamt (genom ett kooperativt) säljer direkt till olika 
kunder i Kathmandu och därmed får behålla större delen av inkomsten själva. 
Projekt nr 336.  
              
 

Yennenga i Burkina Faso sedan 16 år tillbaka varit verksam i byn Nakamtenga som ligger på 
landsbygden i Burkina Faso. Byn har cirka 1 200 invånare. De flesta som bor där arbetar med 
självhushållande jordbruk. Yennenga Progress arbetar efter ett koncept som vi kallar för “Den Goda 
Byn”. Grundpelarna i det arbetet är utbildning, infrastruktur samt sjuk-och hälsovård. Via en 
studiefond har ett antal ungdomar fått möjlighet till utbildning på högstadie- och gymnasienivå på 
andra orter då man i Nakamtenga än så länge bara har förskola samt ett låg- och mellanstadium. 
Styrelsen godkände på styrelsemöte #9 en ansökan om bidrag för skolavgift, skolmaterial samt 
transport och administrativa kostnader för 7 ungdomar under 2 års tid. Projekt nr 337. 

 
 
 
 
 

 

Barnens tänder undersöktes också, en del 
problem med karies fanns bland barnen men 
ingen som hade större besvär.  

http://www.vuh.nu/2018/01/04/julhalsning-och-nyhetsbrev-fran-tuki-nepal/


www.vuh.nu 

House of human rights i Kenya arbetar för att hjälpa barn och ungdomar få en 
bättre livskvalitet genom utbildning och idrott. De svenska eldsjälarna bakom 
föreningen åker själva ner till Kenya för uppföljning och försäkran om att 
bidragen används på rätt sätt. VUH med 30 000 SEK för skolavgifter i höstas. 
Projekt nr 339. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Ett återkommande projekt är Vårdcentralen Pahal i Khajranas slum i Indien. Vårdcentralen har fått 
fortsatt stöd för driftskostnader jan-jun 2018. Projekt nr 338. 
 
 
På sista styrelsemötet för året så godkändes en ansökan till föreningen SAID i Nigeria för bidrag till 
barns skolgång samt utbildning för kvinnor med syfte att starta eget. SAID är för VUH en ny förening 
och deras representant Chikezie gästade mötet och berättade om deras arbete, problemen samt hur 
urvalsprocessen ser ut för de kvinnor som får bidrag. Ca 80 % av kvinnor blir självförsörjande efter 
hjälp från SAID.  
 
 
Avslutningsvis önskar vi påminna om att VUH nu har en sida både på Facebook och 
Linked in, gå gärna in och gilla oss där och ta del av senaste nytt! 

 
 
 
 
 
 

Era bidrag är förutsättningen för att vi kan stötta 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!  
 
 

Nu ser vi framemot ett nytt år där vi kan vara med och bidra 
till att göra skillnad för behövande ute i världen! 

 

 
Väl mött! 
/Styrelsen            


