Aktuellt
Testa er!
chef för Ikhala Trust,
vill vara ett föredöme i kampen mot hiv
och aids. Därför hiv-testade hon sig
offentligt i början av året.
– Alla måste testa sig. Vanliga sjuk
domar kan bli dödliga så man måste ta
väl hand om sig. Om du vet att du lever
med hiv kan du ta hand om dig bättre,
säger hon efter testen.
Ikhala Trust är en av Afrikagruppernas partnerorganisationer. Ikhala ger ekonomiskt stöd
till små gräsrotsorganisationer
under ett eller två år för att
dessa ska kunna utvecklas administrativt. Afrikagruppernas
stöd går till de organisationer
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som arbetar med hiv och aids.
— Så många människor dör för att de
inte testat sig tillräckligt tidigt, säger Bernie Dolley.
Enligt statistiken kommer cirka 25
miljoner barn världen över att leva utan
en eller båda sina föräldrar år 2012.
– Det är bråttom i det här arbetet, vi
kan inte bara prata, vi måste agera, säger
Bernie Dolley som själv har två söner.
Bernie, vars testresultat var negativt,
hoppas att hon nu ska kunna uppmuntra
och ge styrka åt andra att också testa sig.
Bernie Dolley,

Mari Dahl Adolfsson

informatör Sydafrika

Projektet Jairos Jiri som drivs i fyra distrikt i södra delen av Zimbabwe, stödjer
människor med funktionshinder både med rehabilitering, utbildning och sätt att
få en inkomst. De arbetar också för att myndigheter ska förbättra situationen
för funktionshindrade i samhället.				
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Val i Zimbabwe
Folket i Zimbabwe vill ha en förändring. Landets ekonomi är körd i botten
och det zimbabwiska folket har det
svårt. Valet den 29 mars gick lugnt till,
men resultatet dröjer. Även om Zimbabwe får en ny regering så krävs många års
hårt arbete för att komma tillrätta med
alla problem i landet. Och oavsett utgången i valet fortsätter Afrikagrupperna
med sitt arbete och stödet till våra partner
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organisationer är viktigare än någonsin.
Afrikagrupperna stödjer organisationer
som arbetar med folkhälsa och hiv och
aids, stöd till människor med funktionshinder, globala rättvisefrågor, studiecirkel
verksamhet och stöd till landsbygdsbibliotek.
Följ utvecklingen i Zimbabwe på
www.afrikagrupperna.se

Ytterligare pg-konto 90 01 33–0
nyligen fått
ytterligare ett 90-konto godkänt av SFI,
Stiftelsen för Insamlingskontroll.
Det är ett konto som kan ta emot gåvor med OCR-nummer. Detta innebär
att registrering och bokföring av gåvor
automatiseras, vilket gör hanteringen av
gåvor mer effektiv och administrationskostnaderna lägre.
Afrikagrupperna kommer under våren

Afrikagrupperna har

att börja använda OCR-nummer på de
insamlingsbrev som vi skickar ut.
Afrikagruppernas nya OCR-plusgirokontot är 90 01 33–0.
något i meddelanderutan på sin internetbank eller
på inbetalninskortet så använd vårt gamla 90-konto 90 03 37–7 som självklart
fortfarande fungerar.

Vill man meddela oss

