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Fadder/medlemsavgift för 2017
Nu är det snart nytt år och dags att betala in fadderavgift och/eller 
medlemsavgift för 2017. 
Fadderavgiften är 400 kr/år för elev i form I-IV eller valfritt belopp till 
föreningens fond. Medlemsavgiften är 100 kr. Inbetalning görs till 
bankgiro 5589-7565, plusgiro 247894-9 eller swish 1236086904. 
Glöm inte att ange namn.

Elever som i år går i form IV ska göra examensskrivningar. Resultaten är 
avgörande för om de kan fortsätta studera. Detta vet vi inte förrän nästa 
sommar. Vi kommer att informera berörda faddrar, så fort vi vet mer.

Som vi informerade om i förra medlemsbrevet betalas skolavgiften i 
Secondary School numera av Tanzanias regering. Eleverna måste dock 
själva betala skoluniform, provskrivningspapper, skrivmateriel och böcker.
Halva fadderavgiften går till detta och halva sätter vi av till en fond för 
studier efter form IV.

Det går bra för många av våra elever och det är viktigt för oss att 
kunna hjälpa fattiga, föräldralösa begåvningar att kunna studera vidare.

20-årsjubiléet
I slutet av september firade Tandalaföreningen 
att det var 20 år sedan som projekt-
verksamheten startade.

I Galleri Kvis lokaler i Svedala visades 
foton, målningar och  information om 
vänskolor i Tanzania och Värby församlings 
projekt. Duktiga elever hade bakat eller 
dansade och sjöng. Till grillad korv var 
korvbröden hembakta. 

Vi fick in en god del av den avgift 
som föreningen själv måste betala i det 
senaste projektet. 

Dessutom fick vi några nya 
medlemmar/faddrar till föreningen. 

Ett varmt tack till alla
som bidrog till denna 
trevliga dag!

2020årår
Lördag 24 sept.kl 12 - 17
Plats: Galleri KVIS,

Grönegatan i Svedala• Afrikansk konst• Elevutställning• Musik av Svedala-elever

• Försäljning av hantverk 
och tyger från Tanzania

• Kafé
• Korvgrillning• Lotteri

Vänskolor i Tanzania och Svedala

Välkommen!

www.tandala.org
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Pågående projekt
Vårt pågående ettåriga projekt CEG, Campain Education for Girls, 
har som mål att flickor ska ha samma möjlighet som pojkar att kunna studera. 

Genom att förbättra hygienmöjligheterna för flickor i skolan ökar deras 
möjlighet att aktivt delta i skolarbetet även under mensperioden. 

Ökad kunskap om rättigheter ska bidra till förändring hos skolelever, deras 
lärare och föräldrar och hos myndigheter. Projektet har kommit igång och 
en av de första aktiviteterna är att flickorna lär sig sy mensskydd, så att de 
kan gå i skolan även när de har mens. 

Besök från Nzega
I somras hade vi besök av doktor Osborn Gvambaye, chefsläkare på Nzegas 
sjukhus. Dr Gvambaye har medverkat i flera projekt som specialist på hiv/aids 
och besökte nu några av vänskolorna här. 

Sponsorer
Bifogar ett brev som vår sponsoransvariga, Åsa Rosqvist, har skickat ut till 
olika företag. Kanske har du också kontakt med något företag som ev vill 
bli sponsor? Maila då till Åsa för mer information (asa.rosqvist@gmail.com).

Ett stort tack för alla gåvor och bidrag vi fått under året!

God Jul & 
Gott Nytt År!

Önskar styrelsen


