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MUTOMO NEWS
AUKTION
Vår Mutomo-vän och konstnär Bibbi Smide, Uppsala har skänkt denna tavla till Mutomoprojektet. Motivet är en
mångfald av Afrikas kontinent och det är upp till var och en att bedöma vad denna oljemålning betyder för just dig.
Personligen ser jag mycket i denna tavla. Vi erbjuder nu alla läsare av Mutomo News att lägga ett bud på tavlan.
Utgångspris 3000 kr. Auktionen avslutas 15/6. Beloppet tillfaller Mutomoprojektets verksamhet. Bud mottages via mail:
sten@mutomo.se.
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Tavlan storlek är 73x60 cm och har en liten träram. Bibbi Smide har haft utställningar under senaste 6 åren i bl.a. Galleri
Greger, Stockholm, Galleri 40,Stockholm, Galleri Fram Uppsala, Galleri Ekan, Öregrund.

Idrotten i Mutomo växer så det knakar!

Vision 2019
Vårt huvudmål med verksamheten är att på
ideell basis stödja en hållbar utveckling med
förbättrade levnadsvillkor för befolkningen i
hela Mutomo-distriktet. Idag c.a 300000
personer. Under året kommer speciellt
trädplantering bli ett projektområde där såväl
skolor som mikrokreditgrupper engageras i ett
2-årigt tävlingsprogram. Se separat info.
I Sverige skall delegering av ansvar och projekt
inom styrelsen göra att jag mer kan koncentrera
mig på aktiviteter för att få ökade intäkter och
intensifiera kontakten med våra projektledare i
Mutomo.

2018 har varit ett genombrottsår för vår
idrottsliga ungdomsverksamhet inom
Mutomodistriktet. Vi har nu träning varje vecka
i fotboll och Floorball (=innebandy utomhus)
samt löpning för 850 pojkar och flickor. I
jan.2018 var det 500 st som medverkade. All vår
verksamhet är beroende av donationer och nu
har vi fått ett tillskott så vi klarar ökningen.
Transportkostnader, domare, vatten,
sjukvårdsutrustning är exempel på utgifter.
Seriespel med terminsfinaler och årliga
slutfinaler i januari med fina priser.
Vi har f.n. många i kö och kan öka antalet
ungdomar i träning om ytterligare bidrag
erhålls. Kanske vill just du stödja med ett bidrag.
Litet som stort. Alltid välkommet.
Vi har också under 2018 skapat
mikrokreditgrupper för de äldre ungdomarna,
som oftast är arbetslösa. Med gott resultat.
Många av dem har kommit i kontakt med oss via
idrotten. De får låna ur vår mikrokreditfond om
de kan skapa en grupp och ha ett gott syfte med
sin affärsidé. Vissa skaffar mc-körkort, går ihop
och får låna pengar till en motorcykel som de
sedan kör taxi med. Andra satsar på "köp och
sälj". T.ex. köper nyfödda kycklingar, föder upp
dem och säljer de som höns på marknaden i
Mutomo.
Bild ovan: Campus 1477 bidrar med
sportutrustning
Bild nedan: Stolt delägare till en mc-taxi

MMGA = Make Mutomo Green Again
Vi har startat en tävling bland 15 skolor och 20
mikrokreditgrupper. Tävlingsperioden är från
nu och 2 år framåt. Vi har en sponsor för det.
Kostnad c.a 300 000 kr. 16 500 plantor av
varierande slag skall fördelas till deltagarna. Det
är trädplantor för olika frukter, för markskugga
och timmer för möbeltillverkning. De 3 grupper
inom skolor och mikrokreditverksamhet som
lyckas bäst efter 2 år får priser i form av mat. Vi
kommer fortlöpande att hjälpa dem att uppnå
bästa resultat. Kenyaner tycker mycket om att
tävla. Detta har sporrat deltagarna. Vi räknar
med att max 10-15% av plantorna ej når full
växt. Bara det är ett stort framsteg för regionen.
Indirekt så bidrar detta till ett litet steg mot
förhindrande av trädskövling, bättre miljö.
Förhoppningsvis kommer många att inse
fördelarna med den omställning till ett bättre
samhälle som vi nu arbetar för.
Detta i kombination med borrning efter rent
vatten, solpaneler för energi, byggnation av
skolor och fortsatt information om
familjeplanering leder till ett bättre och mer
upplyst samhälle - i dubbel bemärkelse.
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en gåva på 12 265 kr av president Elisabeth
Wennerholm.

Mutomokassen
Bli en förebild. Köp och använd denna kasse som
en symbol för att du stödjer Mutomoprojektet.
Kostnad 150 kr. ( Swish 1239002452) Meddela
Sten hur du önskar den levererad.
(sten@mutomo.se). Bär den med stolthet.
Alla 16500 plantorna vi kommer att använda är
uppodlade av våra mikrokreditgrupper som från
2016 har genomgått utbildning i växtodling av
våra medarbetare. Man får lära sig från grunden
att plantera frön och ge lämplig bevattning för
olika sorter. se bilder nedan.

Mutomoresan i januari 2019

Besök hos Stockholm Skanstull
Rotaryklubb.
En viktig del i vår verksamhet i Sverige är att
sköta kontakter med våra befintliga sponsorer.
Det gäller att informera om vad som händer i
Mutomo, vad som händer med givna gåvor och
uppdatering av vad som händer inom
Mutomoprojektet. Vi har t.ex. 16 Rotaryklubbar
som årligen får ett besök. Även företag och
privatpersoner försöker vi informera
personligen.

Ända sedan vi började med traditionen att
arrangera en resa till Mutomo i Januari varje så
får varje resa sin egen profil. kanske beroende
på program och resenärer. I år var det bl.a. en
nybliven styrelseledamot samt 2 blivande
styrelseledamöter (om de väljs in på årsmötet i
april) med på resan för att själva skapa sig en
bild av allt i Mutomo och om projektet.
Här en bildkavalkad;
Kyatune Special School

Bananträdsplantering med rektor Anna Mummo
och Evelina Kaarme och Maria Fäldt samt
visning av nytt klassrum skänkt av
Mutomoprojektet.
Besök av vårt egna Work Center

I samband med informationsmöte 28/1 hos
Stockholm Skanstull Rotaryklubb överlämnades
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Vårt kontor flyttar hit i slutet av mars och sedan
har vi allt samlat på ett ställe (Förråd,
tegelstenstillverkning och kontor). Mer om detta
i nästa nummer av Mutomo News.

Här ser ni en av orsakerna varför vi måste flytta
vårt kontor.Se pil. Kineserna bygger just nu en
ny bred väg rakt igenom samhället och vårt
kontor skulle få ett utsatt läge vid den nya
landsvägen.
Årets sporthändelse. Finalspel i fotboll, löpning
och Floorball.

Damfinal i Floorball = innebandy utomhus. Kitoo
FC vann i år igen.

Spännande fotbollsfinal. Fick avgöras på straffar.
Pokal och husdjur i priser. Inga pengar.
Söndagen började med ett gudstjänstbesök.

På VIP-läktaren: Maria Fäldt och Ricardo Chavez
Vissa föredrog en katolsk gudstjänst med vacker
körsång av c:a 100 skolbarn, medan några
föredrog en "skränigare" frireligiös tillställning.
3 borrade brunnar besöktes

Mutomo Marathon. Avkortat p.g.a. värmen. Vår
"egen" Evelina Kaarme slutade på 4:e plats av 35
startande.

Syungoni
Mungaluni
Kaunguni
Under vårt besök i januari var vattenförsäljningen blygsam då de flesta har vatten i egna
reservoirer sedan regnperioden i november-

4

december. Men nu i mars är dessa reserver
tomma och vattenförsäljningen är stor på alla 3
tappställena. 6-8 kbm vatten säljs dagligen.
Skolbesök under besöket i Mutomo

Besök hos 4 mikrokreditgrupper i Kitoo
Idag har vi 241 mikrokreditgrupper med c:a 20
kvinnor i varje grupp.98% kvinnor, 2% män.
Tack vare MPesa är denna verksamhet nu helt
kontantfri för oss. Säkerhet och bättre kontroll.
Mikrokreditgrupperna visade oss sina olika
verksamheter som tält- och stoluthyrning,
försäljning av egentillverkad gröt, köp/sälj av
husdjur, cafe´-verksamhet, tomatodling m.m.

Makongoni Primary
Ett av våra skolprojekt som vi byggde under
åren 2016-2018. Idag 94 elever. Byggt för att
kunna ta emot 300 elever.

Möte med mikrokreditgrupp
Kiange Primary
Ett exempel på gott samarbete mellan sponsorMutomoprojektet-lärare och föräldrar. Bästa
skolan i distriktet. Med eget hönshus och
bibliotek.
Kawee Primary
Renovering och nybyggnad påbörjad 2017. Klar
hösten 2019. Beräknad kostnad: 1,5 milj. kr.

Lång resa - Lunch i bushen

Ricardo låter Maria provsmaka

Toppmodernt kök

Besök hos Malu - föreståndare för
föräldrahemsverksamheten.
En grupp på 21 kvinnor tar hand om 27
föräldralösa barn och ger dem en
hemmabetonad uppväxt i sina egna familjer. De
kämpar hårt för att tjäna in avgifter för deras
skolgång. Vi stödjer verksamheten.

Christie och Maria vill symbolisera ett hjärta
från dem till Mutomo

SAVE THE DATE
Årsmöte
Torsdag 25 april kl. 18.30
Grand Hotel Hörnan Uppsala
Mer info via mail senare
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Examen för 20 mikrokreditgrupper
146 personer fick diplom (för vissa det första i
livet) efter att ha klarat en 12 månaders kurs i
trädplantering. Lärare: Christine Nzuki. 7850
plantor har redan sålts. Detta är början på en
stor verksamhet inom Mutomoprojektet.

Christine Nzuki

Vilken svensk är mest känd i Kenya?

Stolta diplommottagare

Besök Mutomo Mission Hospital

Vad händer i Mutomo nu?
Senaste månaden har 2 byggprojekt startat.
Katundu Primary har tack vare en välvillig
sponsor fått bidrag för att bygga upp en helt ny
skola. Vissa väggar kommer att sparas. Projektet
beräknas ta 2 år och kostar 1,5 miljon kr.
Dövskolan kompletteras med toaletter och
tvättrum för både pojkar och flickor.
Efterlängtat.

Ett besök hos Sister Mary inkl. rundvandring är
ett obligatorium. Nunnor från Sisters of Mercy
driver sjukhuset och de får stöd av oss i form av
gåvor från Sverige vid varje besök.
Sjuksköterskeutbildning pågår sedan 2 år. Hård
konkurrens från ett statligt sjukhus som startat i
Mutomo.
Besök hos skräddare

Sista dagen på Mutomovistelsen slutade hos
sömmerskan. Spännande då alla beställda
klädesplagg skulle levereras. På bilden - Evelina
poserar i sin nya tjusiga festklänning i african
style.

Katundu Primary har inte någonsin blivit
restaurerad sedan den byggdes. Total nersliten.
2015 skolbarn idag.

Dövskolan utvidgas för bättre komfort för
eleverna.
Vid följande skolor pågår också reparationer och
nybyggnation. Mer om det i nästa nummer av
Mutomo News.
¤ Syungoni Primary (Totalreparation)
¤ Kawee Primary (Totalreparation)
¤ Kyatune Special (Kök)
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¤ Munathi Primary (Kök)
¤ Kaunguni Primary (Totalrenovering)

Våra fordon

Bästa, enklaste och snabbaste sättet att ta sig
fram är via motorcykel. Vid transporter hyr vi
hellre den tjänsten. Det blir billigare så.

Till sist
Du som gillar det vi gör för människorna i
Mutiomoprojektet och ännu ej betalat in
medlemsavgiften för 2019. Snälla - vi behöver
allt stöd vi kan få. Vi är en ideell organisation
med hög effektivitet. Endast 3% i
administrationskostnad. Oslagbart?
Du som vill stödja genom att ge bort ett
gåvobrev eller andra förslag enl. nedan skall veta
att detta är mycket uppskattat av de som lever
under svåra förhållanden i Mutomoprojektet.

Inbetalning:
PG 90 0245-2

En höna eller fler – 50 kr/st
Gåvobrev
Hönor skänks till mödrar/familjer
som tar hand om föräldralösa barn.

En get - 500 kr/st
Gåvobrev
Vår projektgrupp i Mutomo väljer ut
en get till barnfamiljer som har stort
behov av getmjölk.

En åsna - 1100 kr/st. Gåvobrev.
Åsnan används för vattenhämtning
och är ett tåligt och långlivat djur.
Våra projektledare i Mutomo väljer ut
de familjer som har störst behov av en
åsna.
Lampa - uppladdningsbar med solpaneler
1 lampa - 350 kr
2 lampor - 500 kr
3 lampor - 700 kr
I stället för oljelampor eller bara en
eldstad som belysning är detta en
stor förbättring av livskvalitén.
Speciellt för barnen som
kan läsa läxor kvällstid när det
blivit mörkt.

BG 900-2452
SWISH 1239002452

Födelsedag, gå-bort-present, gåvobrev, julklapp
eller annan anledning att fira.
Maila beställning till sten@mutomo.se. Mer info
om gåvobrev m.m. på vår hemsida
www.mutomo.se eller ring Sten 0703-149278
Bärkasse - 150 kr/st
Mutomoprojektet och Rotary
säljer en praktisk bärkasse .
En Fairtrade produkt i tyg.
All behållning går
till Mutomoprojektet

Skolbänk - 350 kr
Behovet av skolbänkar är stort i de
skolor vi bygger nya klassrum och
också renoverar äldre klassrum. I
många skolor saknas skolbänkar
helt och där får barnen sitta på golvet.
Fadderbarn – 2 400 kr
Vårt motto är att alla barn skall få chansen
att gå i skolan. Detta är ej möjligt då vissa
familjer vill ha hjälp med hämtning av
vatten. Det kan vara ett heltidsarbete för
ett barn. Vissa har ej heller råd att betala
skolavgifter, skoluniform, examensavgifter. Föräldralösa barn är en speciellt
utsatt grupp.Primary School kostar
200kr/mån. Barn i Sec.school kostar 400kr/mån
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Växthus - 15 000 kr
Ett växthus kostar 30000 kr inkl. all
utrustning. Men den mikrokreditgrupp
som visar sig kapabel att sköta ett växthus får bidra med 15000kr som de får
betala av via ett mikrokreditlån av oss.
Det visar sig att växthus är en bra inkomstkälla och grupperna betalar av sin lån på 3 år.
Vattentank 10 kbm - 10 000 kr
Bristen på vatten är det som
Mutomdistriktet lider mest av. Därför
är ett bidrag till en vattentank eftertraktat för speciellt för skolor.
Trädplantering - 500 kr
Trädplantering förbättrar klimatet
och man får virke, ved eller frukt
som familjen själv kan använda
eller sälja för att få pengar till annat.
Och träden blir till långsiktig nytta
och glädje även för kommande
generationer.

Idrott 1000 kr
Utrustning behöver kompletteras
och bidrag för resor för olika lag är
en stor kostnad. Mycket populär
verksamhet som skulle kunna bli
"hur stor som helst" om vi hade
resurser för det. Nu tränas c.a 500
ungdomar/vecka + seriespel
Rullstol – 2 500 kr
I år har vi samlat in bidrag till 10
nya rollstolar i Kyatune Special
School för handikappade barn.
Behovet är stort och många har en
önskan om att få en egen rullstol.

SAVE THE DATE
Årsmöte
Torsdag 25 april kl. 18.30
Grand Hotel Hörnan Uppsala
Mer info via mail senare

Ansvarig utgivare och redaktör
Sten Kvarfordh
Projektledare
Lilljeborgsvägen 8B
752 36 Uppsala
Tel: 0703-14 92 78
Mail: sten@mutomo.se
www.mutomo.se
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