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Varsågod, här är
Blickpunkt Södra Afrika 2006
Alla som prenumererar på tidskriften Södra Afrika
får nu ett extranummer i form av skriften Blick-
punkt. Den beskriver kortfattat vad som hände i
Angola, Moçambique, Namibia, Sydafrika och Zim-
babwe under året som gick. Aktuell statistik och
kartor gör den till ett praktiskt litet uppslagsverk.
På www.afrikagrupperna.se kan man även ladda
ner den som pdf-fil och den kan dessutom köpas
för  kronor plus porto (=  kronor) som sätts in på konto pg  
–. Ange Blickpunkt.

Årets insamlare 2005
Nominera den person, lokal- eller stödgrupp som du tycker gjorde
bästa insamlingsaktiviteten för Afrikagrupperna under . På detta
sätt vill vi uppmuntra kreativa, roliga och annorlunda insamlingsak-
tiviteter. Glöm inte att motivera varför ditt förslag ska vinna.

Vid Afrikagruppernas årsmöte den – maj i Växjö kommer
prisutdelningen att äga rum.

Nomineringar tas emot fram till den  april . Sänd in ditt
förslag till insamling@afrikagrupperna.se eller per post Insamlings-
avdelningen. Afrikagrupperna, Tegelviksgatan ,   Stockholm.

Spara med hjärnan — och hjärtat!
På alla hjärtans dag fick Afrikagrupperna ta emot   kronor från
Banco Humanfonden, spararnas gåvor för år .

Ett rejält kliv uppåt från året innan då beloppet var   kronor.
Totalt har Afrikagrupperna fått nu   kronor sedan vi gick med
för fyra år sedan.

Den som sparar i Humanfonden avstår varje år två procent av sitt
fondkapital till valfri organisation. Genom att ange Afrikagrupperna
som den organisation man vill stödja bidrar man till Södra Afrika-
insamlingen, pg   –.

Det här är ett framgångsrikt sparande både för dig och för Afrika-
grupperna. För dig genom att Bancos börsanalytiker placerar dina
pengar på ett etiskt och framgångsrikt sätt, för Afrikagrupperna
genom bidraget som kommer insamlingen till del varje år.

Mer information om sparande i Humanfonden finns i bilagd
broschyr.

Afrikagruppernas årsmöte
Den  april är sista anmälningsdag om du vill vara med på
Afrikagruppernas årsmöte i Växjö den – maj.

Anmäl dig till Jenny Nilsson på telefon –   eller
jenny.nilsson@afrikagrupperna.se

Läs mer på www.afrikagrupperna.se

■■ I samband med de afrikanska mästerskapen i fotboll samarbetade
Afrikagrupperna med Eurosport, Egyptiska statens resebyrå och Jambo
Tours för att samla in pengar. Bland givarna lottades en resa ut.

Afrikagrupperna fick   SMS à  kronor och
reklaminslag i Eurosport till ett värde av  
kronor. Dessutom väldigt mycket information för-
medlad av de entusiastiska kommentatorerna på
Eurosport.

Juryn, representanter för de fyra samarbetspart-
erna, hade ett svårt arbete att utse den vinnande
motiveringen bland de närmare  tävlingsbidra-
gen. Jury enades dock om den här motiveringen:
”Jag vill bjuda min flickvän som kommer från
Burundi och har sjukdomen ni arbetar mot.”

Vinnaren heter Rikard.
– Det var en himla känsla när jag blev uppringd

och fick veta att jag vunnit. Jag skrek rätt ut av
glädje, berättar Rikard.

– Det är faktiskt genom fotbollsintresset som vi
träffats, min flickvän och jag. Vi följde fotbolls-
cupen och när texten kom upp att man kan stödja Afrikagrupperna
bestämde jag mig för att göra det eftersom jag stödjer många andra
organisationer. Men Afrikagrupperna kände jag inte till tidigare.

– Jag har aldrig varit i Egypten men har länge velat resa dit då jag
är intresserad av historiska platser och läst mycket om Egypten och
mellanöstern det senaste året. Och så gillar jag ju sol och bad, så det

ska bli helt fantastiskt.
Den  mars bär det av för Rikard och hans

flickvän, först till Kairo och därifrån vidare till
Hurghada.

Juryn motiverade sitt val av segraren på följande
sätt; ”Den tävlande har satt sig in i Afrikagrupp-
ernas solidaritetsarbete och vad organisationen
står för. Juryn tyckte enhälligt att motiveringen
dessutom visar på generositet, mod och omtanke.”

För Afrikagrupperna innebär det nya samarbe-
tet att vi fått kontakt med närmare   personer
vi tidigare inte kände till.

– Det här har varit stort för Afrikagrupperna
och det var helt okänd mark vi gav oss ut på, säger
Gabi Björsson, kanslichef på Afrikagrupperna.
Nu hoppas vi hitta fler spännande samarbetspro-
jekt framöver.

Vill du läsa hur pristagare  till  motiverade sig kan du gå till
www.afrikagrupperna.se
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Rikard vann Egyptenresan
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