Lägesrapport från Mutomoprojektet i mars 2020

Ny arbetsfördelning
Både den svenska föreningen Mutomoprojekten och den kenyanska organisationen Sweden
Mutomo projects Int. har nu sedan sommaren 2019 arbetat enl. ett arbetsschema där en
representant i Sverige är peronbunden till en person i Mutomo för resp. projekt. Fungerar
mycket bra.

Policies
Då våra organisation har ökat både person- och omsättningsmässigt har vi nu gjort policies
för bl.a. arbetsordning, anställningar i Mutomo, vidareutbildning, kort- och långtidsplanering
m.m. Detta för att alla skall veta vad som gäller.

Inköp av markområde för utbildning och trädplantering
Detta är det största enskilda projekt vi nu har påbörjat. Vår målsättning är att öka
kunskapsnivån på rätt jorbrukshantering för Mutomodistriktet samt bidra till kraftigt utökad
trädplantering. Våra 2 markområden (Stenland och Stigland) är 8+9 acres. I nuläget har vi en
stor expertgrupp i Kenya som arbetar med att hjälpa oss ta fram en plan för de två
områdena. Stenland skall vara huvudsakligen för trädplantering och hands-on utbildning för
befolkningen och Stigland för utbildning i samarbete med myndigheterna för post-gymnasial
utbildning i jordbruks- och djurkunskap.

Januariresa till Mutomo
I år var 2 grupper på besök. Den senare bestod av enbart medlemmar fån Uppsala Aros Rk
(+ några respektive). Båda grupperna har haft (och kommer att ha) uppföljningsmöten för att
finna möjligheter till utvidgat stöd för Mutomoprojekten. Ett lovvärt initiativ av Uppsala Aros
RK.

Pågående projekt;
5 grundskolor
Syungoni Primary; 1500000 kr, 278 elever, 8 klassrum, 2 vattentankar, elevhem, skolkök,
lärarrum, toaletter,elektrifiering.
Katundu Primary;, 1500000 kr, 205 elever, 8 klassrum, 4 vattentankar,skolkök, elevhem,
skolkök, lärarrum, , elektrifiering.
Kiange Primary; 230000 kr,c:a 450 elever, 7 klassrum, ommålning,3 vattentankar, staket
runt skolan.
Mutha Primary + Mutha Special; 1700000 kr, 350 elever, 4 klassrum, 2 elevhem, 3
klassrum, 8 toaletter, 4 vattentankar, 2 tvättrum, elektrifiering

Vatten
Kilisa; (avsaltning), 250000kr, Insamling av Solskänkt för byte av dieselgenerator till solel.
Samt byte av pipeline.
Stigland och Stenland; 2x 500000kr, vattenprospektering + borrning
Kyatune Special School; 500000 kr, Insamling från Rotaryklubbar pågår för ett Global grant
för en egen borrad brunn på skolområdet.

Familjeplanering
Region Kyatune och Mutha (75000+75000kr), 2x 10000 personer omfattas, Syfte:
Reduktion av barn/familj + hygien- och sjukdomsinformation
Region Kanziku; 5000 personer, Uppföljning från projekt 2017

Mikrokreditverksamhet
C.a 800000kr utlåning, 6%,47000 personer, 250 grupper, för inkomstbringande
verksamheter som hönsuppfödning, tomatodling, vattentankar, växthus, utsäde t.ex.
cassava, MC-taxi.
2020 görs ett avbrott i utlåning för återbetalning av "slow payers". Endast utlåning till
produktion av Rocket Stoves (energisnåla spisar) och transportkärror (för vatten)
10 mikrokreditgrupper utbildas/år i trädplantering (från frö till planta till färdigt träd). 25000 kr
Tävling 2019-2020 i trädplantering för 15 skolor och 20 mikrokreditgrupper.

Fadderbarn
Idag 75 barn som får stöd av svenska fadderfamiljer.C.a 400000 kr.

Projekt Tonårsmammor
Stöd till unga mödrar för att ge dem möjlighet att fullfölja skola+yrkesutbildning, 75000 kr

Sport
800 deltagare, träning + seriespel varje helg,veckoträning, april-januari varje år, fotboll,
floorball,löpning. 80000kr.
Underhållsarbete
Budget 25000 kr för reparation och underhåll av utförda projekt. Pågår nu och löpande
under året.

Aktiviteter i Sverige
Styrelsen hade en givande Brainstorming Day den 7 mars på Odinsborg i Gamla Uppsala.
I skrivande stund planeras om årsmötet skall äga rum på Grand Hotel Hörnan eller om det
blir ett Internetbaserat möte (via Zoom).
Vi avvaktar med tänkta inplanerade besök i Rotaryklubbar. Återkommer till resp. klubb när
Coronasmittan har lugnat ner sig.

Vi återkommer senare även om tid för nästa möte.
Uppsala 19/3-20
/ Sten kvarfordh och Peter Eklund

___________________________________

Till Rotaryklubbarna som är medlemmar i Mutomoprojekten
Information om vår Global Grant ansökan

I tidigare brev har den ideella föreningen Mutomoprojekten presenterat sin plan på att
tillsammans med sina medlemmar inom Rotary söka ett så kallat global
grant (se Rotary.org/grant center) hos The Rotary Foundation (TRF). Specialskolan i Kyatune
i Mutomodistriktet för elever med funktionsvariationer har behov av att få sin
vattenförsörjning säkrad genom en egen borrad brunn. Kostnaden för att borra en egen brunn
beräknas till 45 000 USD totalt. En projektplan har upprättats i samarbete med Machakos
Rotaryklubb (Kenya) och några möten har hållits med klubben. Diskussioner förs också med
den tjänsteman i Evanston som kommer att hantera vår ansökan och han önskar att få ta del av
vår ansökan i wordformat innan vi sänder in den officiellt. Distriktets TRF kommitté är också
informerad och den väntar på vår formella ansökan.

Arbetet med att samla in det bidrag som klubbarna behöver bidra med startade i höstas och vi
har nu nått nästan ända fram, men bara nästan. Fram till dags dato har klubbarna satt in och
utlovat ett bidrag på sammanlagt ca 132 000 kronor och vi behöver ytterligare medel för att
kunna realisera vår ansökan. Klubbarnas nuvarande bidrag varierar mellan 5000 – 15 000
kronor. Ett beviljat projekt hos TRF ger god utväxling på pengarna och när vi har fått in
ytterligare 18 000 kronor har vi möjlighet att erhålla det dubbla beloppet från TRF. Vi
medlemmar bidrar med totalt 150 000 kronor och TRF bidrar med 300 000 kronor.

Ni förstår att vi är mycket angelägna att nå målet när vi nu är så väldigt nära och vi vädjar till
er att öka ansträngningen lite till så att vi kan få in 18 000 kronor till.

Vi hoppas att ni kommer att kunna lyckas informera era klubbmedlemmar om detta önskemål
trots de orostider som råder. Vi nås av rapporter om att klubbar har valt att ställa in sina
ordinarie veckomöten men det finns ju många andra sätt att kommunicera på.

Naturligtvis svarar jag på frågor och tar emot synpunkter inför detta planerade Global
Grant projekt som snart förhoppningsvis har klarat sin finansiering.

Med vänlig hälsning Peter Eklund, Ordförande, Mutomoprojekten

