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Insamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Nf.azeka
Organisationsfluruner 80247

7

-6026

Styrelsen för Insamlingssdftelsen

till rninrre av Ånna-Kada Nyberg Mazeka avger

redogötelse för förvaltningen under verksamhets äret 2018.

Stiftelsens ändamål
Insanrlingsstiftelsen har till syfte att med insarnlade medel frumfuverksamhetet för
behövande människor i Simlangentsha, KwaZulu Natal, Sydaftika, enligt de pdnciper som
vat vägledande föt Anna-Kadn Nybetg-Mazekai det hjälpatbete som hon tillsammans
med maken Zibuse Mazekabedrev till förmån för de fatagai området ftam till sin död
2006.
Enligt dessa principer ska hiälFiasatsema

o
o
.
o

F

riktas till barlr och ungdomar
planeras och utföras i samråd med tepresentaoter för lokalsamhäilet
utfomas så att de kan leda till självhjälp och utveckling
dokumenteras och fölas upp med tegelbunden rapportedng.

örvaltnings b erättels e

Verksamheten
Under ärethar de insamlade medlen använts enligt stadgamas pdncipet om
o indktning på behovande barn och ungdomar i Pongola med townshipet
Ncotshane och dess omgivningar i Sirnlangentsha,I{waZulu Natal, Sydafrika
o samtåd och samverkan med representanter för lokalsamhället
o sjäIvhiälp och lokal utveckling.
Insamlingsstiftelsen har dessutom verkat för attinforrnation spdds om pågående
hjälpinsatset och behovet av fortsatt hi?ilp till omtådet.
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Resultat under 20L8
Styrelse
Stytelsen for insamlingsstiftelsen har under året bestått av ordföranden Anders Nybetg,
ordinarie ledamötemaMarp;arcta Bremertz, Isabella Ekholtz Mathiasson, Marie-Louise
Brockmar och Sofia Lamton samt suppleantefl Carl-Edk Notdstmnd.
Fyta ordinade styrelsemöten har hållits,yar^y ZlbuseMazeka har deltagit i ett online via
S§pe.
Insamlingat
Gåvor har influtit ftån ptivatpersoner, försarnlingar, skolor och otganisadonet,
dagsvetken och andra elevaktiviteter samt även som julgavot i december. Information har
spridits och medel har samlats in genom föredrag i skolot, föteningar och församlingar.
Insamlingen av gbvot hat skett via månadsglvare (via autogto, vid årsskiftet 58 tilt antalet)
eller som engångsinsättningat via bankgfuo och Swish.
På plats i Sydafrika
Tbe Anna-Karin I'$beryMaryka Foundation AfPO (Å,KNMF Non Profit Otgantzaion), med
Zibuse Mazeka som ordförande, ansvarar föt verksamheten på plats i Pongola. Vid sin
sida har han en stab av medarbetare som, liksom Zibuse, arbetat på ideell basis. Julgåvor i
form av matpaket utdelades till medarbetarfla.t december.
En revisot i Pongola handhat tedovisningen föt AKNMF NPO till betötda sydafrikanska
myndigheter.

Cenffum ftit vetksamheten
Fastigheten kibani Setbu anvätds som ceritflrfir för hjdlpverksarnheten med kontot,
möteslokaler, soppkok och matutdelning till skolbam. I lokalerna finns ett barnbibliotek
med inkopta böcker pä ntllu och engelska och andra aktiviteter genomförs eftet behov,
bland Lfittat en sygrupp för tillverkning av skoluniformer och dans- och teatetkuser med
uppvisningar.
Insamlingsstiftelsen står för fastighetskostnader som el vaffen och avlopp samt undethåil

och säkerhetsåtgärder.

Hiälpproiekt
Här fölier en kottfattad sammansällning m 2078 års hjälpinsatser:
o Cltild Su??0rt Prugram har under årets utökats till 400 barn, som får skolunifotmer,
skor, böcker och pennot så att de kan gå i skolan. Av dessa ffu ca 720 flickor
sanitetss§dd för att inte missa sin skolgång under mensperioderna.

o

Malutdelningtill skolbarn har fortsatt regelbundet och omfattzr 750 barn som bl.a.
får basfödan

o

Möten

och

"putu" (majsgöt) tre gånger i veckan på hemväg ftån skolan.

rådslagmed äldre inklusive fö1plägnad, dfu kunskap kdng de fatnga

bamfamiljemas behov i omtådet fångas upp och planer och ptogram föranlcas.
Dessa mor- och fatföia,ldruq Gogos och Mkhulus, hat ansvat för stota
syskonskaror som blivit föräldralösa till fölid av aidspandemin.

.

fotboll har fortsatt och utökats med en särskild, hittills
mycket uppskattad, satsningpå tfufotboll i samatbete med organisadonen Futebol da
Forca, som genomföt en tränarutbildning.F,ttantal.q"llrg har bildats och fått
stöd i form av kostnadsäckning för trygga transporter till och ftån matcher. Ett
stort antal sändningar ftån Svetige med insamlad begagnad fotbollsutrustning har
också genomförts.
Ungdomsuerksamheten med
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BJgandrt aa Gogo-hus och underhåIl av fastigheter på Zangathi Primary Schoolhar
stå tillbaka på grund av satsningen på tieifotbollsprojektet. Detta

engångskostnader föt mat,logi och skiutsar till deltagarna

i form

fätt

av

i ttånarkutsen samt

fotlöpande transporter föt spelare och ttänate i samband med matcher lnm,
eftetsom säkra tansporterär en förutsättning. Detinnebär dockinte attvi slippt
taget om Gogo-hus elTerZargathi Primary School utan behoven ska upp§rllas när
möilighet finns.

o
o

Underhållav fastigheten Isibani Setltuhar genomförts.
Fem av områdets fattigaste familjer hat fätt utdekingau

liusmedel en gång

per

kvartal.

Information
Dokumentation och rapportering sker också via hemsidan
wwrv. nvbergmazekas uftels efl s e samt via faceb ooksidan
:t-:,,r..1.,.1.,1....,t1,:.: li-r..i.r.:ii-1. tl.,;:rt..t:l::..,l':,.' .,,.: t,:.]:lii,
Information om stiftelsens r.erksamhet har också skett genom föredtag på skolor och
föreningar, en Pongolakväll med musik, samt ett antal tidningsatdklar. Ett par gånger
under ärethar nyhetsbrev skickats till givare och inför )ulhelgen skickades julbrer. ut.
.
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Personal
Insarnlingsstiftelsen har inte haft någon anställd under
ersättningat har utbetalats.

åLret,

och inga lonet eller

Resultat- och balansräkning
Resultatet av föreningens vetksamhet under räkenskapsåtet samt dess ställning per
201,8-1,2-31 ftamgfu av trär intagna resultat- och balansräkningar.
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Årets resultat
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BALANSR]iKNING

2018 12 31

20t7 123T

Likvida medel

47 057

64 557

Summa tillgångar

47 057

64 1st

Upplupna kostnader och
förutbetalda intiikter

0

s 000

Summa skulder

0

5 000

Balanserat resultat

59 551

99 729

Årets resultat

-12 494

-40178

Summa eget kapital

47 057

59 551

Summa skulder och eget kapital

47 057

64 551

TILLGÅNGAR
Om s dttnings ti I Igån g ar

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder

Eget kapital
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årstedovisning haruppr'åttats enligt årstedovisningslagen och Bokföringsnärnndens
alTmänna råd. För att ge en mer rättvisande bild är tessltattäkningens uppsällningsform
anpassad till stiftelsens verksamhet.

Mölndal 2019-05-05
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Revisionsberättelse har avgivits 2919 -' ti - z
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Chris Cadsson

Auktoriserad Revisor
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