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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 2019

”Hope in Action behöver dig!”
Hope in Action har många partners, sponsorer och medlemmar, som alla bidrager på sitt sätt 
till en värdefull insats för ”De goda krafterna” i östra Kongo! 
Studera loggorna i ”Reklamrutan” och bli inspirerad! Känner du någon, som vill bli ny spon-
sor, rekommendera då hemsidan www.hopeinaction.se .
Om du själv eller någon du känner vill satsa på volontärarbete i våra ar-
betsgrupper med ”särskilt intresserade medlemmar” eller i styrelsearbete, 
så hör av dig till Valberedningen (Dan Andersson & Heléne Okomdal 
Holmgren).
Årsstämma planeras till lördagen 12 oktober 2019.

Grattis, vi har fått en syster!
Hope in Action/Sverige har i många år haft 
en ”dotterorganisation”, Hope in Action/
Kongo, med en styrelse i Goma, som valts 
vid vår Årstämma i Sverige.
Från 2019 har Hope in Action/DR Congo 
etablerat sig som en självständig organi-
sation med lokalt vald styrelse, helt i linje 
med vår långsiktiga strävan om utveckling 
av lokala partners. HiA/DRC leds opera-
tivt, som tidigare, av nationelle koordinatorn Banyene Bulere. 
HiA/Sverige och HiA/DRC avser att fortsätta en nära samverkan. Respektive styrelser har signerat både ”Licensavtal” (för gemen-
samt namn med loggan) och ”General Agreement” (Basavtal) för det ekonomiska samarbetet i de olika projekten.
Så, nu har vi en ”systerorganisation” i Kongo!

Några viktiga händelser sedan sist…
Uppmärksammat Nobelpris

Banyene Bulure besökte oss i Göteborg och Alingsås i december på väg till Oslo. Fredspristagaren Dr Muk-
wege är nära partner till Hope in Action och vår nationelle koordinator med fru var inbjudna till Nobelhög-
tidligheterna. Kyrkonätverket CEPAC är huvudman för såväl det välkända Panzisjuk-huset i Bukavu, som 
Kyesherosjukhuset i Goma. Kyeshero leds av CEPAC och Hope in Action gemensamt, som ett uttryck för 
detta samarbete.
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Efter gratulationer till Dr Mukwege svarade Banyene: 
”This price concerns all the activities of HIA and all partners 
who have a compassion to all the Congolese women margina-
lized. I met Dr MUKWEGE last Sunday 7/10/2018 and I 
transmitted your congratulation message to him. For that he 
asked me to thank you and all the staff of HIA very much.”
Banyene presenterades vid Lodolakörens stora advent-
skonserter i Örgryte och signerade böckerna ”Kvinnor bär 

halva himlen”. Besöket var mycket uppskattat. Filmen före jul med Banyenes tack 
till våra medlemmar i Sverige hade 3 700 visningar på vårt Fb-konto!

World water day
Den 22 mars välkomnades vi av Water for All till Atlas Copcos huvudkontor i 
Sickla, där vi visade bildspel och presenterade Hope in Action.

Om verksamheterna i östra Kongo
Jordbruksprojekten fortskrider framgångsrikt. VIVAG har slutfört sitt 2-årsprojekt med 1000 kvinnor och 100 män, slutrapport 
efter sommaren. ASAFR har rapporterat första projektåret i kaffe-distrikten med 1200 deltagare (10% män). Ny ansökan inlämnad 
till Forum syd för 2020-21 med HiA/DR Congo!
Vid våra Lydiacentra (kvinnocentra) fortsätter aktiviteterna och upprustningen av lokaler och vatten- och sanitetsanläggningar. Vid 

”Mama Jeannette´s center” i Goma inkluderas den solenergi-drivna kvarnen i pilotprojekt med flöde från sådd, skörd, transport, mal-
ning, paketering och försäljning.
Barnhemmet i Goma upprustas med ytterligare utrymme för toaletter och dusch.
Kyesherosjukhuset fortsätter sin verksamhet. Under våren har stor donation lämnats via Läkarmissionen för operationer och om-
vårdnad av fattiga, våldsdrabbade kvinnor i regionen. Projektet med solcells-el fortsätter.
Bibelskolan i Goma fortsätter byggnationen av skyddsmuren. De första fyra affärslokalerna är klara och uthyrda! Ytterligare fyra 
planeras.
Fatherhood-projekten gör angelägna insatser för mäns attityder till kvinnor. Norska partners har förmedlat filmen ”Baba Bora”, se 
www.youtube.com . Rekommenderas!


