
  
 
Till alla VUH medlemmar,  
Nu så här efter semestern hoppas vi att ni har en stund över till att läsa vårt Sommarmail. Här kommer i vanlig 
ordning en rapport från VUHs första halvår 2018 där vi haft många projekt, insamlingar och även fått in nya drivna 
medlemmar i styrelsen. 
 

 

 

I Uganda så har vi hjälporganisationen Ssenyange som driver en skola för 650 elever. 90% av 
barnen saknar föräldrar. Det finns en vidarutbildningen på 6-år som leder till jobb inom 
serviceyrken. Styrelsen godkänner projekt 342,  75 000 kr där 8 elever under två år får 
möjlighet att gå en yrkesutbildning. 

 

 

Vi tittar till Nigeria där organisationen SAID hjälper kvinnor med utbildning i jordbruk och 
djurhållning, 
samt barn som lämnat skolan p.g.a. ekonomiska förhållanden. 
Målet för SAID är att hjälpa över 400 kvinnor och 240 barn som har lämnat skolan i förtid. 
Styrelsen godkänner projekt 341 till en kostnad av 2, 8 millioner NGA. Vilket blir 75 000  kr. 

 



 

I Kenya har vi stöttat Caritas Lund som bygger hus med vattentank till de mest 
behövande. Ofta ensamstående kvinnor med många barn. 3 hus med vattentank blir 
projekt 343, 65 000 kr. VUH har under åren stöttat flertalet familjer med hus och 
vattentank.  Exakt hur många hus vi sponsrat under åren vet vi inte. Ni får gärna gissa 
så lovar vi att sammanräkna detta till årsmötet i april. 

 
 

 

I Kongo har vi Hope in action som driver ett kvinnokooperativ 
för ekologiskt jordbruk. Styrelsen  godkände i maj ett bidrag 
om 54 800 SEK, projekt nr 344. Projektet ger utvecklingsstöd 
till kvinnokooperativet i östra Kongo. Dels för kvinnornas 
socio-ekonomiska ställning i samhället. samt utbildning i 
företagsekonomi. Bidraget går till utbildning, material, verktyg 
och projektkostnader. 

 
 



 

I Indien, Indori så har vi PAHAL som driver en vårdcentral i slumen. VUH har under 
ett antal år bidragit till mediciner, sjukvård och utbildning i mänskliga rättigheter. 
Projekt 345 för aktiviteter under juli till december 2018.  74 881 kr + 2000 som riktad 
gåva L. Daleborn 

 
 
 

 

Små medel kan göra stor skillnad så har ni en idé eller tanke kring 
eventuell insamling tveka inte att höra av er till någon i Styrelsen!  
 
 

 
 
                  

Vi påminner att VUH har ett Swish nummer som förenklar engångsinsättningar! Smidigt att använda vid till exempel födelsedagar eller 
pensionsavgångar. Önskar man ett Gåvobevis att ge till jubelaren kan ett sådant utfärdas och skickas via mail, kontakta VUH via hemsidan, 
http://www.vuh.nu/contact-us/. Vi svarar inom 1-2 dagar! 
 (Notera att för varje inbetalning som görs med Swish så får VUH betala en avgift på 2.50 SEK.) 
 
 
 

VUH finns nu även på Facebook. 
kolla gärna in detta och gilla! 

 
 

 
 
 
 

Swish 1231205186 

http://www.vuh.nu/contact-us/


Hälsningar från oss i Styrelsen! 

 
 

Sprid gärna VUH inom Volvo, tillsammans kan vi göra skillnad! www.vuh.nu 

http://www.vuh.nu/

