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NYHEDSBREV NO. 2
20. november 2008
Kære landsby-støtter.
Vi er nu 52 medlemmer, og der er indbetalt i alt 3100 kr. Tak for det.
Jeg fik en sms tirsdag morgen, kl. 7:30, ”From Nkamba, desperate man. A house
needs iron sheets, planks, nails, 3 windows. All this comes 2 that bill. I will be in
town on Thursday”.
”That bill” er et budget som han og landsby komiteen sendte os i juni måned, om
kornmøllen som de ønsker sig og et hus til Nkamba, vores kontakt mand. Og når
han skriver han er in town, så betyder det at han er gået til den nærmeste by,
hvor der er forbindelse til mobilen, så vi kan tale sammen.
Det har vi gjort, og vi vil fortsat gerne støtte Nkamba i at få sit hus bygget, for
hans indsats er helt afgørende for dette projekt. Han har budgetteret huset til
10.000 kr, men han kan komme langt for meget mindre.
For nogle uger siden sendte vi hvad vi havde på kontoen, efter at telefonregninger
mm var betalt, for at han kunne komme i gang.
Men nu er det sådan, at Nkamba optimistisk har bestilt materialer, før alle
pengene var der, og står og mangler penge for at betale nogle kreditorer. I
mellemtiden er regntiden sat ind og han vil ikke kunne bygge før til foråret. Så I
får ingen flotte billeder af hans hus i denne omgang, men I kan få et billede af en
delvist betalt regning til tømreren, som Nkamba sendte mig i sidste uge. På
bagsiden står debit: 910.000 kwacha. = 1500 danske kroner.

Vi vil gerne hjælpe Nkamba af med denne regning, så hurtigt som muligt. Så til
jer der endnu ikke har betalt kontingent, eller som vil betale mere, eller til andre
som I kunne videresende dette til:
Foreningens kontonummer er 9100-4501905602.

På alken.dk har vi siden http://www.alken.dk/alken-chinenke1.htm hvor I
løbende kan orientere jer om foreningen.

Hvis vi gir den en skalle som forening vil vi efter et år, dvs fra april
2009, kunne søge Danida og andre steder. Men det vil fortsat
afhænge af en levende lokal opbakning.
Kærlig hilsen Bestyrelsen/Tove Nyholm

