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Informationsbrev för året 2019 

 
Hemsida: www.unitedhearts.se     Facebook: www.facebook.com/uhsverige     Instagram: @uhsverige 

 

 
 
Tack vare er givare har vi i dagsläget möjlighet att ge 15 barn och ungdomar ett hem hos oss på 
barnhemmet och utöver dessa 15 så stöttar vi andra barn och ungdomar i deras hem samt med utbildning. 
Varje dag kommer dessutom ca 45 skolbarn och äter lunch på barnhemmet och får därmed möjligheten att 
klara skolan bättre än om de fått vara utan mat hela dagen som hade varit alternativet. 
 
Idag har vi en budget på ca 16 000 kr/månad och våra 115 givare inbringar ca 13 000 kr/månad. Utöver 
dessa 13 000 kr får vi in sporadiska donationer som gör att vi lyckas täcka barnens behov. 
 
 

Verksamheten 2019 
Barnhemmet 
Under året har vi tagit emot 7 volontärer som alla bidragit väldigt mycket med kunskap, gåvor och sin tid. 
Två av dem höll bland annat i en uppskattad första hjälpen-undervisning för våra anställda och äldre barn. 
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Förra året presenterade vi våra målsättningar där en av dem är att barnhemmet ska bli självförsörjande. 
Våra anställda utvecklar hela tiden odlingarna och har under året kunnat skörda grönsaker både att äta och 
att sälja. Det man odlat under året är som tidigare i huvudsak majs och bönor men även potatis, kål, 
morötter, tomater, spenat m.m. Vi har även ett stort antal avokadoträd på gården som ger barnen ett 
extremt viktigt tillskott av vitaminer, mineraler och fetter. På gården finns nu också ca 60 höns och 8 
getter som ger både ägg och kött att äta och sälja. 
 
Barnen kämpar på i skolan och Alfa har mot alla odds klarat sig vidare från sjunde klass till Secondary 
School. Shabani tog precis studenten och drömmer nu om att bli fotbollsproffs men kommer samtidigt att 
läsa en yrkesutbildning för trygghetens skull. Omari har läst färdigt sina två år på Media College och letar 
nu jobb för fullt. Benison som tidigare har bott på barnhemmet har vi stöttat till att börja som lärling hos 
en bilmekaniker då det alltid varit hans dröm. 
 
Under 2019 har vi inte tagit emot några nya barn. Nya regler i Tanzania kräver att man registreras som 
barnhem via socialtjänsten och som mycket annat tar den här registreringen väldigt lång tid. Nu är vi i 
allra sista fasen och väntar med spänning på att få vår registrering så vi återigen kan öppna våra dörrar för 
nya barn som behöver vår hjälp. Det som är positivt med det här är att staten nu tar ett mycket större 
ansvar i regleringen av vilka barn som verkligen behöver bo på barnhem och socialtjänsten försöker nu i 
första hand placera föräldralösa barn hos släktingar vilket vi tycker är väldigt bra då barnhem alltid bör 
vara sista utvägen för ett barn. 
 
Kraven blir hela tiden högre på barnhemmen i Tanzania vilket vi är väldigt glada över. Att ha minst en 
utbildad barnskötare och en sjukvårdsutbildad är ett av kraven så under året har vi kunnat välkomna två 
nya medarbetare till barnhemmet. Den väldigt rutinerade barnskötaren Atwawe Matandala har intagit 
positionen som stormamma och gör det med bravur och byns sjuksköterska Joyce Mahola besöker 
barnhemmet varje vecka för att se över barnens hälsa och hygien. 
 
 
Byggnationer 
I början av året renoverades en byggnad som stod oanvänd för att förvandlas till aktivitetshus. Huset fick 
bland annat nytt tak, ny färg och ny inredning innan nytt pysselmaterial, trummor och nya leksaker köptes 
in. Det blev snabbt ett populärt tillhåll för barnen efter skolan och på helgerna där de verkligen kunde 
vara barn och få utlopp för sin kreativitet. Ett av rummen i huset blev systuga där fyra trampsymaskiner 
installerades. 
 
I slutet av året hade vi två volontärer på plats som samlat in en större summa pengar för att verkligen 
kunna ge gården ett lyft. Ett sprillans nytt matförråd byggdes då det gamla var invaderat av råttor och inte 
heller var stort nog till all mat som måste förvaras. Även ett nytt utekök byggdes med en ny anordning för 
elden som äntligen ska göra matlagningen så rökfri som möjligt för våra anställda och ge dem en bättre 
arbetsmiljö. Pojkarnas hus fick äntligen ett innertak i sitt hus vilket gör att det blir varmare inne under 
kalla nätter och det håller även borta det värsta dånet när regnet öser ner. Slutligen målades aktivitetshuset 
i lekfulla färger för att piffa upp det lite. 
 
Då antalet getter ökat och vi har satsat på djurhållning så har även ett gethus byggts där getterna sover på 
nätterna. 
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Projekt 
Under året har vi jobbat på att ta fram ett fungerande koncept för utbildning i sömnad. Två tjejer som 
båda tidigare har bott på barnhemmet har varit testelever och de har fått lära sig grunderna i sömnad samt 
olika tekniker och metoder. Förhoppningen är att detta ska ligga till grund för ett mer omfattande projekt 
där vi kan erbjuda sömnadsutbildning till ett större antal personer. 
 
I år har vi tagit ett stort steg i riktning mot ett av våra mål; ”Vi ska kontinuerligt genomföra utbildningar 
och workshops med fokus på mänskliga rättigheter, kreativitet, jämställdhet, sex & samlevnad, klimat & 
miljö och entreprenörskap.” 
Detta har vi gjort genom att anordna Gender Equality Awereness Week på Matanana Secondary School. 
Under projektet låg fokus på jämställdhet och behandlade ämnen som menstruation, barnäktenskap, 
sexuell reproduktion och graviditet i ung ålder. Projektet genomfördes med hjälp av professionella 
föreläsare och blev varmt emottaget av elever, skolans personal och utbildningsansvariga tjänstemän i 
området. För att läsa om projektet i sin helhet – besök gärna vår hemsida! 
 
 
Hälsa 
Två av volontärerna som var på barnhemmet i början av året genomförde ett omtalat tandvårdsprojekt på 
Matanana Primary School där alla 400 elever fick varsin tandborste och varsin tub tandkräm. De höll 
även en kort genomgång om hur man får och behåller en god munhälsa och det var många av eleverna 
som aldrig borstat tänderna. Problemet är ofta att varken kunskapen eller pengarna räcker till i många 
familjer i byn och därför har majoriteten av invånarna en väldigt dålig munhälsa så det var många 
föräldrar som var positivt inställda till projektet. 
 
Latifa har trots lång tid hos oss inte gått upp speciellt mycket i vikt och efter att ha blivit akut sjuk och 
inlagd på sjukhus konstaterades att hon har diabetes. Vi har köpt in utrustning för att kunna hålla koll på 
hennes blodsocker och hon har börjat medicinera så nu hoppas vi att hon ska få må bra och börja gå upp i 
vikt. 
 
 
Samarbeten och donationer 
Volontärerna Annica och Åsa samlade in pengar till tandvårdsprojektet där 400 elever fick varsin 
tandborste och tandkräm. Volontären och blivande styrelsemedlemmen Ninja som var hos oss för andra 
gången i slutet av året samlade tillsammans med Delikatessboden Tyresö in pengar som räckte till höstens 
alla byggprojekt. 
 
Resarö skola i Vaxholm samlade genom olika projekt in pengar till att bygga gethuset och köpa 
tre nya getter. 
 
Vännerna Fredrik och Niklas valde att under sin 40-årsfest samla in pengar till United Hearts och 
uppnådde den fantastiska summan 21 950 SEK. 
 
Sevholts Hjälpfond har under året beviljat United Hearts totalt 35 000 SEK. 
Hylte Bruks personalförening skänkte 15 000 SEK. 
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Målsättningar 
Vi har som målsättning att under 2020 komma igång med utbildningar i sömnad och datorkunskap som 
leder till nya kunskaper och eventuellt jobb och självförsörjning. För oss är det väldigt viktigt att tänka 
långsiktigt i vårt arbete och ge människor redskapen att själva kunna ta hand om sig själva och sin familj 
och därmed minska behovet av annat stöd. 
 
Under 2020 är också planen att vi ska genomföra tandvårdsprojektet igen, möjligen i utökad skala hos fler 
skolor för att kunna påverka munhälsan i området med start i unga år. Även ett liknande projekt som 
Gender Equality Awereness Week är målsättningen att genomföra då det ligger helt i linje med vad vi 
som organisation känner är viktigt att satsa på. Förhoppningen är att i samband med detta kunna 
introducera menskoppar för ungdomarna i Secondary School. 
 
 

Organisation 
Styrelse i Sverige 2019 

Ordförande Linnea Grandell Mtonyole 
Vice ordförande Malin Olsson 
Kassör Sofie Åsell 
Ledamot Madelene Ring 
Ledamot Viktor Karlstrand 
Ledamot Johanna Genberg 
Ledamot Elin Johansson 

 

Styrelse i Tanzania 
Ordförande Justin Mtonyole 
Vice ordförande Watson Kiwovele 
Kassör Aidan Mlowe 
Vice kassör Huruma Mng’olage 
Sekreterare Ester N. Mangula 
Vice sekreterare Yudith Mgeni 

 

 
År 2020 välkomnar vi Ninja Sand Wallonius in i den svenska styrelsen som ledamot och Elin Johansson 
tar över posten som vice ordförande. Johanna Genberg och Malin Olsson avgår i styrelsen och vi passar 
på att tacka dem för deras fina engagemang. 
 
 

Övrigt 
Som varje år stiger priserna på mat, bränsle, löner etc. Även de höjda kraven på oss som barnhem och 
organisation gör att våra utgifter ökar för att kunna hålla en högre standard för våra barn och ungdomar. I 
dagsläget saknas 4000 kr varje månad från fasta givare men än har vi lyckats få in detta på annat håll men 
det vore en stor trygghet om vår budget varje månad täcktes av kontinuerliga intäkter så ännu en gång ber 
vi er sprida ordet om vår organisation. Något som kan tyckas vara en bagatell men som i själva verket gör 
stor skillnad är att följa oss på sociala media så in och följ oss på Facebook och Instagram och bjud in era 
vänner att göra detsamma! På Facebook och Instagram heter vi ”uhsverige”. 
 
Vi har påbörjat vårt ambassadörsprogram där man kan bidra på olika sätt från Sverige så är du intresserad 
av att göra en insats gå in på vår hemsida och läs mer om detta! 
 
I år var det fem år sen United Hearts startade och utan alla er som varje månad stöttar oss hade vi aldrig 
varit där vi är idag så vi vill tacka er för ännu ett år där vi tillsammans gjort skillnad för många barn och 
ungdomar – TACK! 
 
Vänliga hälsningar 
United Hearts styrelse 


