FORENINGEN LANDSBY TIL LANDSBY: ALKEN-CHINENKE

Forkvindens beretning 2010-2011

I maj 2010 kunne vi endelig iværksætte betaling, transport og instruktion ang.
Møllen.
Via organisationen Act!onAid/Mellemfolkelig Samvirke fik vi ordnet betalingen
(33.560 kr) på en enkel og sikker måde, samtidig med at det sparede os for VAT
afgifter (ca. 15%). Via en af deres ansatte fik vi endvidere bragt den billedbog om
Alken som vi havde lavet, til Lusaka, og videre til møllefirmaet der havde den
med nordpå.
Møllen blev installeret og en møllepasser uddannet.
Forleden modtog vi den første rapport om den daglige drift. (vedheftet), og det
ser ud til at fungere og give så meget overskud at der kan betales til vedligehold,
til en møllepasser og at det er gratis for de mest sårbare i landsbyen.
Vi ved imidlertid at Chinenke har måttet låne penge fra deres landsbrugs-andelsforenings opsparing for blot at færdiggøre møllehuset nogenlunde, uden de
sidste detaljer, fordi der ikke var penge nok. Denne gæld begynder de at
tilbagebetale, snart skriver de, i sms af 28. april.
Det lader nemlig til at vores kontaktmand har ladet sig friste til at stikke nogle af
pengene til side, uden at han dog vil indrømme det overfor os.
Men vi har i oktober modtaget brev fra landsbyformand, mølleformand og
landsbysekretær, der anklager ham for det.
Vi har svaret at der skal findes en ny kontaktperson, helst to, (mand og kvinde)
og at der skal strammes op på pengeoverførsler, således at det er 2 eller tre der
skal møde op for at hæve penge.
Men vi har også bedt landsbyen om at udrede disse beklagelige forhold selv, og
at betale lånet fra landbrugskassen tilbage via indtjening på møllen.
Det seneste vi har hørt fra Chinenke er at de forbereder et brev til os om
fremtidige planer. De vil gerne bygge en tredje fløj på skolen, og de er i fuld gang
med at lave murstenene.
Vi har mindet dem om at hvis de overvejer dette kunne det være en god ide at
tænke et rum ind til den mobile sundhedsklinik. (som måske på sigt kunne
udbygges til at være stationær, og til at være mere end blot sundhed men også
forebyggelse og anden vejledning og andre tiltag).
Som situationen er nu, vil vi fra bestyrelsens side ikke påbegynde nye projekter i
dette år.

Vi synes møllen var en stor satsning og vi mener der godt må være rum imellem
de forskellige donationer/projekter. Om end Chinenke er et større landsby
samfund er det dog ikke stort nok til at det skal bære den ene investering efter
den anden non stop.
Det kan skabe uligheder/vanskeligheder med omkringliggende samfund.
Dog vil vi meget gerne opretholde så stort et medlemstal som muligt, for det vil på
sigt give os bedre betingelser til at søge støtte udefra. At vi har solid lokal
opbakning!

TAK for dette forgangne år og jeres støtte!

Tove Nyholm

