
Tillsammans kan vi göra skillnad. Enade klarar vi det.

Om oss
Vi är en ideell 

välgörenhetsorganisation 
driven av eldsjälar med 
mål att hjälpa de som 

inte alltid har medel eller 
resurser till att göra det 

helt på egen hand.

100% går fram

Vårt arbete
Vi har inriktat vår 
verksamhet till 
Tanzania och de 

utsatta byarna kring 
Matanana, där vi 

bedriver barnhem och 
dagverksamhet.

Stöd oss
Vi är 100% ideella, på 
riktigt. Vartenda öre 

går till de 
verksamheter vi 

stöttar. Du kan bli 
månadsgivare, 

sponsor eller fadder.

www.unitedhearts.se
Vi finns också på Facebook och Instagram under namnet UHSVERIGE
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Vi är 100% ideella, på riktigt
I maj 2014 grundades den ideella 
organisationen United Hearts med Linnea 
Grandell Mtonyole som ordförande. Linnea 
bor i Tanzania och har direkt överseende 
över verksamheten.

II styrelsen sitter för närvarande totalt sju 
personer. Organisationen är driven av 
eldsjälar och varenda insamlad krona går 
oavkortat till de olika projekt och 
verksamheter som United Hearts stödjer.

Matanana, Tanzania
I Matanana och de omkringliggande byarna i Tanzania, Afrika, är situationen svår 
för många. Uppemot hälften  av invånarna i vissa byar är drabbade av HIV/AIDS 
och fattigdom är utbrett, vilket medför att många barn blir föräldralösa och lever 
väldigt utsatta. De som lever, lever med konsekvenserna.

TTrots detta är Matanana fullt av glada och underbara människor med drömmar 
och framtidsvisioner, precis som du och jag.

United Hearts bedriver barnhem och dagverksamhet i det området, som faktiskt 
är en av Tanzanias mest utsatta. Att ge så många av de mest utsatta ett hem, 
mat för dagen och skolgång är vårt mål och uppgift.



United Hearts är en organisation som 
bedriver barnhem och dagverksamhet i 
byn Matanana på Tanzanias högland.

I dag så bor 15 barn på barnhemmet i 
Matanana och omkring 40 barn kommer 
varje dag för att äta lunch på gården.

AllaAlla barn har alla olika bakgrunder och 
livsöden. En hittades på en åker, flera är 
utan föräldrar, någon blev slagen och 
några var alkoholiserade, då bambujuice 
som är mycket vanligt och billigt, ibland 
är det enda föräldrarna har att ge sina 
barn mot hunger.

BarnenBarnen som kommer till barnhemmet får 
kärlek och omsorg i den storfamilj av 
bröder och systrar som de tillsammans 
utgör. Samt får de mat, sjukvård och 
skolgång tack vare United Hearts och 
deras givare och barnens faddrar.

FrånFrån att ha fötts in i ett liv av väldigt få 
möjligheter har de nu många fler.

Vi hoppas att du vill vara med och göra 
skillnad också!

Barnhem och dagverksamhet i Tanzania

Åk som volontär och få en upplevelse för livet
Att åka och jobba som volontär på barnhemmet i Matanana är en upplevelse för 
livet. Tanzania och Afrika har mycket att erbjuda. Underbara människor och 
storslagen natur. Läs mer på hemsidan om att åka som volontär.



Tillsammans kan vi göra skillnad. Enade klarar vi det.

För 80 kr kan 20 barn äta lunch

Ett läkarbesök kostar 12 kr

100 apelsiner för 40 kr

Läs mer om United Hearts och
verksamheten på vår hemsida

Stöd oss
Det finns flera sätt att hjälpa till på i vår organisation. Man 
kan bli fadder till ett barn, bli månadsgivare, stödmedlem 
eller skänka ett engångsbelopp. Även företag och andra 

verksamheter är mer än välkomna att bidra.

Gå in på vår hemsida www.unitedhearts.se eller maila 
info@unitedhearts.se för mer information om hur du kan 

bidra och hjälpa barnen i Matanana.

Vårt bankgiro är Vårt bankgiro är 548-1684. 100% går fram.
Du kan även swisha en engångssumma till 123-0845131.

Vi finns också på Facebook och Instagram under namnet UHSVERIGE

www.unitedhearts.se


