Verksamhetsberättelse 2018
Föreningen United Hearts

Om föreningen
United Hearts startade 2014 och vi är en ideell välgörenhetsorganisation driven
av eldsjälar med mål att hjälpa de som inte alltid har medel eller resurser till
att göra det själva. Vi har inriktat vår verksamhet till Tanzania och byarna
kring Matanana där vårt fina center ligger. Där bedrivs barnhem och
dagverksamhet för utsatta barn och ungdomar.
Hemsida:

www.unitedhearts.se

Organisationsnummer:

802488–4119

Bankgiro:

548–1684

Kontonummer:

6705–822 056 208

Swish:

123 084 51 31

Styrelse 2018
Position

Namn

Tillträdde

Ordförande

Linnea Grandell Mtonyole

2014

Vice ordförande

Malin Olsson

2015

Kassör

Sofie Åsell

2014

Ledamot

Madelene Ring

2014

Ledamot

Viktor Karlstrand

2014

Ledamot

Johanna Genberg

2014

Ledamot

Elin Johansson

2015
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Möten
Föreningen höll årsmöte i Stockholm 2018-09-08. Under mötet fastställdes
föreningens vision, mission och mål fram till 2023:
Vision
Allas lika rätt till en trygg uppväxt och goda framtida förutsättningar.

Mission
Genom hjälp till självhjälp ger vi människor i utsatta situationer verktygen att
själva kunna tillgodose sina basala behov och utvecklas framåt.

Mål vi vill uppfylla till 2023
1. Barnhemmet ska bli självförsörjande genom egen odling, djurhållning,
produktion och försäljning.
2. Vi ska kontinuerligt genomföra utbildningar och workshops med fokus
på mänskliga rättigheter, kreativitet, jämställdhet, sex & samlevnad,
klimat & miljö och entreprenörskap.
3. Alla barn och unga i Matanana ska ha rätt till att gå i skolan genom stöd
med skolutrustning. Genom öppna diskussioner med ledningen ska
skolan bli trygg och fri från trakasserier.
4. Vi ska starta och finansiera en framtidsfond där unga kan söka bidrag
för vidare studier eller inkomstdrivande verksamheter.
5. Vi vill bidra till en bättre hälsa i området genom punktinsatser vid akuta
sjukdomsfall samt förmedla kunskapsutbyten mellan svensk och
tanzanisk sjukvårdspersonal.

Verksamhet
Barnhemmet
Under 2018 har vi tagit emot 7 volontärer som bidragit med både insamlade
medel och arbetskraft.
I år har vi tagit ännu ett steg mot att en dag kunna bli självförsörjande. Vi har
hyrt ett stort område i anslutning till en bäck där våra anställda har odlat alla
de grönsaker vi normalt sett köper. Det som odlats är kål, tomater, lök,
paprika, potatis, spenat mm. Våra anställda turas om att arbeta på odlingen
och ibland hjälper barnen till efter skolan eller på helgen vilket ger dem
kunskaper som de flesta barn i området får.
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Tonåringen Omari har nu läst ett år på Media College i Dodoma och kommer
att läsa minst ett år till och är en förebild för de yngre barnen som ser att
deras storebror lyckas med något stort.
I år har vi fått två nya barn på barnhemmet. Bless 8 år som lever med epilepsi
och en svår hjärnskada och Latifa 14 år som var svårt undernärd när hon
flyttade in. Bless har tidigare varit hos oss dagtid men hemsituationen blev till
slut ohållbar så han fick flytta till barnhemmet. Latifa som inte går i skolan
håller ständigt ett vakande öga över honom för att se till att han inte skadar
sig och de utgör ett fantastiskt par som båda fått bättre hälsa sen de flyttade
in.

Byggnationer
Barnhemmets centrala byggnad på gården har länge varit i behov av ett nytt
tak då det gamla inte längre höll tätt under de väldigt våta regnperioderna. En
av volontärerna som var på plats i Matanana under våren startade en insamling
som bland annat räckte till ett nytt tak med nya takbjälkar och nya takplåtar.

Hälsa
I februari kom en kvinna med sitt undernärda barnbarn Endrew 13 månader
gammal till oss för att få hjälp då han var gravt undernärd samt hade en svår
hudinfektion i blöjområdet till följd av undernäringen. Endrew blev inlagd på
sjukhus i Mafinga tillsammans med mormor i ca tre veckor och fick där
näringstillskott och en chans att läka. När de kommit hem stöttade vi med
näringsrik mat och kläder och idag har Endrew kommit så långt i sitt
tillfrisknande att vi inte längre behöver stötta honom.
Nadhili 5 år led av klumpfot och hade till följd av detta svårt att gå samt smärta
i fot och knä. Med hjälp av våra givare lyckades vi samla in tillräckligt med
pengar för att kunna betala för hans operation, en rullstol till första tiden samt
återbesök på det avlägsna sjukhus där operationen gjordes. Idag kan man se
Nadhili springa fram i byn och han blir starkare för varje dag.
Byledningen i Matanana har börjat bygga en CTC-klinik i anslutning till byns
vårdcentral för att invånarna ska slippa åka 3 mil till närmsta stad för att hämta
ut sina gratis bromsmediciner mot HIV som subventioneras av staten. Många
har inte råd att åka till stan och därför försämras deras hälsa. Staten har dålig
ekonomi och vi har därför stöttat med 30 säckar cement för att fler ska få
möjlighet att få sina mediciner och därmed en bättre chans till överlevnad.

Ekonomi
Se bokslut.
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Slutord
År 2019 kommer vi att fortsätta arbeta för att uppnå de mål vi satt upp och vi
hoppas på många nya samarbeten för att få vår verksamhet att växa.
Vi planerar att i anslutning till barnhemmet hålla i undervisning i sömnad och
datorkunskap för både unga och vuxna för att bidra till självförsörjning.
Vi finns både på Facebook och Instagram som vi uppdaterar ofta:



https://www.facebook.com/uhsverige
https://www.instagram.com/uhsverige

United Hearts vill tacka alla månadsgivare, föreningar, och sponsorer för ett
fint år. Utan er hade vi inte funnits! Vi vill också tacka dessa fonder som gav
ekonomiskt stöd till vår verksamhet. Utan dessa hade det inte gått att
genomföra vår viktiga verksamhet för utsatta barn och ungdomar i Matanana,
Tanzania!

Fonder




Malmö Triangeln Rotaryklubb
Stiftelsen Sevholts Hjälpfond
Hylte Bruks Personalförening Hjälp till behövande barn
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