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Hope in Action

Medlemsbrev
sommaren 2017

”Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ”
med stöd från Sida/Forum syd/Hope in Action i samarbete med kvinnoorganisationen VIVAG

Kashenda i Nord-Kivu, ett av ställena där detta utvecklingsprojekt genomförts åren 2015-2016, 
besöktes i april. Ljudligt mottagande med sång och dans av närmare hundra kvinnor, män och 
barn. En utställning visade produkter man odlat, skördat och berett under jordbruksprojektet. 
Man hade lagt ihop viss del av överskottet till den kooperativa kassan att använde för mik-
ro-krediter bland kvinnorna. Någon familj hade investerat i två grisar, som senare visades upp 

där de bökade i utkanten av byn. Valere klev 
fram och talade för männen i byn; uttryckte stor 
beundran för vad kvinnorna åstadkommit och 
stor tacksamhet för det projekt kvinnorna del-
tagit i. Angeline kom fram och sammanfattade 
hur mycket projektet betytt för kvinnorna och 
deras familjer. Både undervisningen om kvin-
nors rättigheter, men också utbildningen i jord-

bruksfrågor, som lett till mycket bättre skördar. Tillgången till transport och magasin, som en 
del i projektet, hade  i sin tur lett till ännu bättre inkomst vid försäljningen av skördeöverskottet. 
Detta hade äntligen gjort att kvinnorna ”gosa kwa mpesa” (swahili för att kvinnorna fått ”känna på pengarna”). Pengar har kommit i 
omlopp i lokalsamhället och ekonomin har stimulerats! Hope in Action startade våren 2017 nytt tvåårsprojekt på fler orter med stöd 
från Sida/Forum syd, men 10% av budgeten måste Hope in Action själva bidra med via bidrag från privatpersoner och sponsorföretag.

Barnhemmet i Goma
stöds av JOIN/Norge och Hope in Action/Sverige

Vid besöket på Mama Jeannes barnhem och kvinnocenter i Goma välkomnades vi med sång, dans och 
jubel. Rundvisning med Mama Jeanne som guide, som alltid outsinligt engagerad, vänlig, organiserad 
och ”kramig”. Visade glada barn och flitiga kvinnor, men bekymrade sig, bland annat, över frånvaron 
av riktigt kök och matsal under tak. Ursprungliga köket sprängdes av en granat för flera år sedan och 
pengarna hade endast räckt till påbörjande av kök/matsal. Man lagar mat ute över primitiva brasor. 
Kostnaden för att färdigställa köket beräknades till ca 45 000 kr. Även toaletterna var mycket primitiva 
och regnvattentanken för liten. 
Tillbaka i Sverige startades ett miniprojekt via Facebook och andra digitala medier för att samla in peng-
ar till att färdigställa köket. Redan efter ett par veckor var hela summan insamlad tack vare många goda 
givare! Bygget startar per omgående. Tack till alla glada givare!
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Medlemsbrev
sommaren 2018

Kvinnokooperativens jordbruksinitiativ 
med stöd från Hope in Action, Forum syd/Sida, VUH-

Volvoanställdas utvecklingshjälp m fl i samarbete med VIVAG.
Ca 1500 kvinnor deltog i projektet under 2015-16 och det har påverkat situ-
ationen till det bättre för  familjerna, totalt ca 9000 personer! Fortsättnings-
projektet med nya grupper våren 2017- våren 2019 är i full gång och 500 
kvinnor och ett mindre antal särskilt engagerade män är engagerade under 
första projektåret, som också blivit framgångsrikt. Ytterligare ca 500 personer 
skall rekryteras under 2018. Här har VUH/Volvoanställdas Utvecklingshjälp 
hjälpt Hope in Action med en avgörande del till den ”egeninsats” som Forum 
syd-avtalen fordrar.
Det tredje stora projektet, som planerades under 2017 i kaffedistrikten i jordbruksbygderna i Kivu-provinserna, har beviljats över 
1 milj SEK från Forum syd/Sida. Hope in Action är klar att starta tillsammans med ASAFR (lokala organisationen Act to Save Africa) 
före sommaren 2018. Här finns en stor potential att utveckla kooperativen i lokalsamhällena med sikte på bestående förändring till 
det bättre för många familjer.

Våra Kvinnocentra/Lydiacentra i Goma, Masisi och Kavumu 
med stöd från Hope in Action, Water for All, Odd Fellow m fl

Utbildnings- och rehabiliteringsaktiviterna fortsätter vid våra kvinnocentra parallellt med fortsatt upp-
rustning av lokaler och hygienutrymmen med hjälp av bidrag från Water for All/Atlas Copco och Odd 
Fellow.
Planen är att våra centra i Goma och Masisi, Nord-Kivu, ska ha vattentankar och ledningsdragning till 
köks- och hygienutrymmen från städernas resp vattennät medan enheten i Kavumu, Syd-Kivu, i första 
hand får vattenposter utomhus via regnvattensystem. 

Barnhemmet i Goma 
med stöd från JOIN/Norge, Hope in Action och stora grupper av enskilda givare

Köket och matsalen är färdiga och en murad/kaklad spis och bakugn för vedeldning är byggd. 
Mycket mindre åtgång av ved och mycket snabbare tillagning av mat i stora grytor för barnhems-
barnens dagliga behov tack vare den nya effektivare ugnen.
Schaktning för nya toaletter påbörjat inför färdigställande under året. Duschutrymmen och vat-
tencistern för barnen är planerade.
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Mama Jeanettes kvinnocenter i Goma 
med stöd från Google/Norge, Odd Fellow, Water for All, Hope in Action m fl

Utöver komplettering med vattencisterner så har också en stor byggnad/maskinhall för en 
solenergidriven kvarn byggts med hjälp av norska givare/investerare. 
Köksbyggnad med murad/kaklad spis enligt samma modell som på barnhemmet i Goma är på 
gång tack vare gåvor från många välvilliga givare/”investerare” genom riktade kampanjer. 
Den nyanlagda stora ”köksträdgården” fungerar väl tack vare vattentillgången och nu planeras 
även betonggångar över jordplanen mellan byggnaderna.

Kyesherosjukhuset i Goma 
drivs av kyrkonäterket CEPAC i samverkan med Hope in Action/DRC.  

Sol-El-installationer med stöd från ISABEL/Konkretek AB och stora grupper av enskilda givare
Sjukhuset invigdes 2012 och finansierades med norska biståndspengar och under projektled-
ning av Hope in Action.
Sjukhuset är välfungerande men elförsörjningen har varit problematisk och framför allt kost-
sam. Visionen är att i framtiden få solenergiförsörjning för hela sjukhuset.
Solenergipanel, omformare och batterier är nu installerade som testanläggning i sjukhusets la-
boratorium för eldriften av allmän belysning, mikroskopljus, kylskåp och centrifug. Fungerar 
mycket tillfredsställande. 
Planen är att göra en större insamling för investering i solenergi som ska täcka elbehovet i stora 
delar av sjukhuset och i nästa steg även den särskilt energikrävande operationsavdelningen.
En testanläggning med en omformare och ett tiotal LED-ljuslampor har installerats för all-
mänbelysning på en av regionens sjukstugor. Genom riktade insamlingar hoppas vi kunna 
investera i tekniken på ytterligare ett tiotal sjukstugor i regionen. Sjukstugorna är ofta samlo-
kaliserade med ”Maternité”, dvs förlossningsenhet, vilket är av mycket stor betydelse för att 
nedbringa mödra- och spädbarnsdödligheten i enlighet med FN-målen!

Om norskt bistånd via JOIN
Norges mångåriga stora projektbidrag kommer under 2018 att fasas ut. Norska staten har via Norad 
meddelat, att man ej anser sig ha möjlighet att stödja den norska organisationen JOIN längre, trots de 
gångna årens framgångsrika arbete i östra Kongo. JOIN kan sägas motsvara Hope in Action i Sverige, 
och har förmedlat stora projektanslag till Hope in Action/DR Congo och dess lokala partners. 
Detta medför förstås ett avbräck i verksamheten för vår dotterorganisation i Goma, som nu går in i en 
process för att under kommande året hitta nya verksamhetsformer och en mer självständig roll som 
Hope in Action/DR Congo.

Hope in Action/Sverige avser förstås att, på alla de sätt som är oss möjliga, stödja våra mycket kompetenta och mycket 
uppskattade kongolesiska partners i deras framtida mer självständiga roll.

Du får det här brevet som medlem i föreningen Hope in Action. Om du inte vill få fler brev eller på annat sätt bli  
kontaktad av Hope in Action kan du skicka ett epostmeddelande eller ringa oss så stryker vi dig ur registret.


