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Insamlingsstiftelsen till minne av 
ANNA-KARIN NYBERG MAZEKA 

 

Till tidigare, nuvarande och nya givare –  
Tack för allt stöd till Pongola! 

 
Många barn och ungdomar i Pongola, Sydafrika har fått god hjälp genom åren. Vi vill på detta sätt ge 

information om hur du kan bidra till fortsatt stöd. 

Hjälparbetet, som i slutet av 1990-talet startades av Anna-Karin Nyberg från Västgötaslätten och Zibuse 

Mazeka från Zululand, fortsätter enligt de principer som var vägledande på Anna-Karins tid. Zibuse leder 

arbetet på plats genom ”The Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation NPO” (Non Profit Organization). Han 

gör det på sin fritid tillsammans med ett team av frivilligarbetare och allt hänger på stödet vi kan ge dem. 

Staden Pongola med townshipet Ncotshane ligger i nordöstra KwaZulu Natal, en av Sydafrikas fattigaste 

och en av världens mest aidsdrabbade regioner. Stödet riktas i första hand till barn och ungdomar, inte 

minst ”aids orphans” och deras fattiga släktingar, som 

kämpar för deras framtid. 

Några av de nuvarande hjälpprojekten är: 

• Stöd till 300 barns skolgång. 

• Regelbunden matutdelning till 150 barn på väg från 

skolan (bilden). 

• Enkla bostäder till behövande familjer. 

• Tillbyggnad och renovering av en av områdets fattigaste 

skolor där nästan 200 barn har trängts i två klassrum. 

 

Insamlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka tar tacksamt emot små eller stora 

bidrag via Bankgiro 868-3849 (gärna via autogiro - se länk på hemsidan) eller Swish 123 224 5041. 

Sjöstjärnan, vår symbol, betyder att all hjälp gör skillnad, hur liten den än är! 

På hemsidan www.nybergmazekastiftelsen.se kan du läsa sjöstjärnelegenden och mer om alla pågående 

verksamheter. Du kan också besöka oss på www.facebook.com/nybergmazekastiftelsen. 

Vi hoppas att du vill vara med oss i vårt fortsatta stöd till hjälparbetet i Pongola! 

 

För kontakt och mer information 

info@nybergmazekastiftelsen.se 

Anders Nyberg 0709-87 05 35 

Margareta Bremertz 0304-41167 / 0708-67 43 99 
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