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Barnhemsbygget i Zimbabwe står stilla sedan maj
I maj var Rådet för mission tvunget att meddela till
Zimbabwe att det blir paus i transaktionerna för
barnhemsbygget pga att vi inte får ihop
självfinansieringsandelen på 16%. Detta klarnade
när senaste mellanbokslut behandlades. Det
testamente som gavs redan till det förra
barnhemsbygget i slutet av 1990-talet och som
fonderades för framtida behov har nu använts i sin
helhet. Från och med nu behövs medel som flyter
in för att bygget skall kunna fortsätta.
För år 2017 behövs ännu 9.500 e för att nå
budgeten. Under 2018-2019 behövs 37.100 e.
I Zimbabwe är det första parhuset helt klart. Sedan februari väntar man på att elbolaget sista arbeten
skall bli klara och då kan barnen flytta in. Med medel som sändes i februari kunde man bygga grunden
till det andra parhuset. Tegelstenar köpte man in
redan i december 2016. Nu avstannar bygget tills
mera medel kan tillföras.
Just nu pågår skördetiden. Det blir en god skörd
som innebär både mat på bordet för barnen och
överskottsprodukter som kan säljas för driften av
barnhemmet.
Problemet med att få ihop självfinansieringsandelen påverkar också administrationen. Max
10% av utvecklingssamarbetsprojektens totalkostnader får användas till administration i
Finland. Med de pengarna betalar vi huvuddelen av koordinatorns lön. Om vi inte lyckas samla in
självfinansieringsandelen kan vi naturligtvis inte heller använda administrationsdelen av projektet.
Vi ber nu både om förbön för ekonomin och om konkreta gåvor till projekten.
Rådet för mission gm ordförande Bernt Klockars

Offra för missionen på månatlig basis! Många små bidrag regelbundet
blir i slutändan en stor summa!

ZIMBABWE
I KORTHET: HOME OF
HOPE UTVIDGNING
Projekttid:
2015-2017, förlängning till
2019 pga nedskärningar i
biståndet.
Projektmål:
att bygga nya utrymmen,
som uppfyller myndigheternas nya krav om mera
familjelika förhållanden,
och att utveckla verksamheten som strävar till ökad
självfinansiering vid
barnhemmet Hoppets Hem.
Målgrupp:
de barn utan nära familj
eller släkt som av de sociala
myndigheterna anvisas
plats i barnhemmet.
Sidoeffekter:
sysselsättande effekt under
byggnadstiden. Överskottsprodukterna från odlingarna säljs i närsamhället.
Miljöaspekter:
solenergi- och biogasanläggning, borrhål för
vattenförsörjningen. Ändamålsenlig hantering av
avloppsvatten och avfall.
Totalbudget:
ca 470.000e.
Finansiering:
ca 84% med finska
biståndsmedel, ca 16%
självfinansieringsandel
(76.000e) insamlas i
Finland (ca 36.000e fanns i
form av ett testamente).
Projektägare i Finland:
Finlands svenska
metodistkyrka/
Rådet för mission
Projektägare i Zimbabwe:
Home of Hope, United
Methodist Church in
Zimbabwe

Rådet för missions ekonomi per ansvarsområden i ett nötskal
För att sköta administrationen av vårt arbete behövs på deltid dels en
koordinator/sekreterare och dels en kassör. I stort sett inga medel
flyter in direkt för löneomkostnaderna.
EGNA PROJEKT
Rut Lindgrens fosterbarn – vi betalar skolavgifter och hushållsavgifter
till hushållerskan Sarah där barnen samlas speciellt under skolloven.
Pengar flyter in ungefär i den takt de går ut. 2016: 8.900 e kom in,
9.900 e betalades ut.
Hörselskadade barn – vi betalar för en del av skolavgifterna och ibland
något extra såsom skolväskor eller uniformer. Pengar betalas ut enligt
vad som kommer in. 2016: 3.400 e kom in, 3.400 e betalades ut.
Missionär Mikko – vi betalar för resor och omkostnader bl.a. i
samband med förnyelser av visum och pass. Intäkter och utgifter
brukar gå ganska jämt ut. 2016: 1.300 e kom in, 1.300 e gick ut.
Barnhemmet Home of Hope – vi ger enstaka gåvor för t.ex.
reparationer eller speciella inköp för gamla Home of Hope. Pengar
betalas ut enligt vad som kommer in. 2016: 500 e kom in, 500 e gick
ut.
Nödhjälp – vi betalar ut det som kommer in.
UTVECKLINGSSAMARBETSPROJEKT
Kambodja – projektet avslutas 31.12.2017. Här behövs ännu ca 5.800
e för att kunna avsluta projektet
Kenya – projektet pågår in i den nya ramavtalsperioden 2018-2021.
Här är självfinansieringsandelen, särskilt om årskonferensen
godkänner överflyttningen av landinköpspengar för RehabCenter,
ihopsamlad för hela projektet.
Zimbabwe – projektet pågår in i den nya ramavtalsperioden 20182021. Här behövs självfinansiering enligt vad som beskrivits ovan.
Inplanerat våren 2018 är besök i församlingar och skolor från
Zimbabwe.
Nya projekt tar vid efter att de nuvarande i Kenya och Zimbabwe är
avslutade.
Rådet för mission, IBAN: FI29 2422 1800 0087 51
110 Rådets för mission löneomkostnader
123 Fadderbarn i Zimbabwe (hörselskadade)
220 Rut Lindgrens barnhjälp/ fadderbidrag
330 Home of Hope, Zimbabwe
440 Kambodja
505 Missionär Mikkos resekostnader
602 Kenya yrkesskolans internat
770 Allmänna gåvor till Rådet för mission
822 Katastrofhjälp
Vid övriga inbetalningar, skriv meddelande.

GlobalVision
Nyhetsbrev från
Finlands svenska metodistkyrka/
Rådet för mission.
Utkommer oregelbundet.
Text: BK, Foton: Emmanuel
Chiimba (skörden) och Annina
Rosenqvist (Home of Hope).

