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Insamlings§tiftel§en till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka

Organisationsnummer 80247 7-6026

Styrelsm för lnsamlingsstiftelsen till mime av Ama-Karin Nyberg Mazeka avger
redogörelse för förvaltningen under verksamhetsåret 2019.

Stiftelsens ändamål
lnsamlingsstiftelsen haf till syfte att med insamlade medel ftämja verksamheter för
behövande människor i Simlangentsha, Kwazulu Natal, Sydaffika, enligt de principer som
var vädedande för Anna-Karin Nyberg-Mazeka i det hjälparbete som hon tillsammans
med maken 7,ibuse Mazeka bedrev till föttnån för de fattiga i området fram till sin död
2006.
Enlri dessa principer ska hjälpinsatsema

•     riktas till bam och ungdomar
•     planeras och utföras i samråd med representanter för lokalsamhället
•     utformas så att de kan leda till sjflvhjälp och utveckling
•     dokumentefas och följas upp med regelbunden rapportering.

Förvaltningsberät(else

Verksamheten
Under året har de insamlade medlen använts enligt stadgamas principer om

•     inriktning på behövmde bam och ungdomar i pongola med townshipet
Ncotshane och dess omrivningar i Simlangentsha, Kwazulu Natal, Sydaffika

•     samråd och samvefkan med representanter för lokalsamhället
•     sjäLvhjälp och lokal utveckling.

Insamlingsstiftelsen har dessutom verkat för att information sprids om pågående
hjälpinsatser och behovet av fortsatt hjälp till området.
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Resultat under 2019
Styrelse
Styrelsen för insamlingsstiftelsen har under åiet bestått av ofdföranden Anders Nybefg,
ordinarie ledamötema Margareta Bremertz, Isabella Ekholtz Mathias son, Marie-I,ouise
Brockmaf och Sofia Lamton samt suppleanten Cad-Erik Nordstrand.
Fyra ordinarie styrelsemöten har hållits.

Insamlingar
Gåvor har influtit i stor omfattning från privatpersoner, församlingar, skolor och
organisationer, dagsverken och andra elevaktiviteter samt i form av begravningsgåvor och
julgåvor i december. Information har spridits och medel haf samlats ri genom föredfag.
Insamlingen av gåvor ha[ skett via månadsrivare (via autoSro, vid årsskiftet 56 till antalet)
eller som engångsinsättningar via bankSro och Swish.

På plat§ i Sydafrika
Tbe Ama-Karin Nubeq5 Ma«eha Foundition NPO (AKNM:E Non P£obt Orgarization), trLed
Zibuse Mazeka som ordförande, ansvarar för verksamheten på plats i Pongola. Vid sin
sida har hån en stab av medarbetare som, liksom Zibuse, arbetar på ideell basis. Julgåvor i
form av matpakct utdelades till medzubetama i december.
En fevisor i Pongola handhar redovisningen för AKNMF NPO till berörda sydafrikanska
myndigheter.
Centnim för verksamheten

Fastigheten Jjz.4zi#z. JGÄ4# används som centfum för hjälpvefksamheten med kontor,
möteslokaler, soppkök och matutdelring till skolbam. I lokalema finns ett bambibliotek
med inköpta böcker på zulu och engelska och andra aktiviteter genomförs efter behov,
bland amat en sygrupp föf tillvefkning av skoluniformef och dans- och teaterkuser med
uppvi§ningar.
Insamlingsstiftelsen står för fastistetskostnader som el, vatten och avlopp samt underhåll
och säkerhetsåtgärder.

Hjälpprojekt
Här följer en kortfattad sammanställning av 2019 års hjälpinsatser:

•     C4;.Å7 J4?o# Pmgr4% omfattar 400 bam, som får skoluniformer, skor, böcker och

peniior så att de kan gå i skolan. Av dessa får ca 120 flickor sanitetsskydd för att
inte missa sin sko|gång under mensperiodema.

•     M4#Äd7/w;.#g /7.#jÅo/ji#m ha[ fortsatt regelbundet och omfattar 150 bam som bl.a.

får basfödan "putu" (majsgföt) tfe gånger i veckan på hemväg från skolm.
•     Mö./g# ocb njd4g %eJd./dng inklusive förplägnad, där kunskap kring de fattiga

bamfåmiljemas behov i omtådet fångas upp och planer och program förmkras.
Dessa mor- och farföfäldrar, Gogos och Mkhulus, har ansvar för stora
syskonskaror som blivit föräldralösa till följd av aidspandemin.

•     U#gzb#Jz"bz7%4e/% i form av fotboll har fortsatt för både tjejer och killar.

Framför mt 2018 års nysatsning på tjejfotbou, hzm utvecklats positivt och många
tjejlag har bildats. Tjejlag har fått stöd i fom av trygga transporter till och ftån
matcher.
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•     PzÄE!gz%d7J cw Gogo-Å#r och `mderiåu av fåstigheter på z4#gziÅ4z. Pn.%czp/ Jc4"/har fått

stå tillbaka på gnmd av satsningen på tjejfotbon§projektet. Det innebär dock inte
att vi släppt taget om Gogo-hus eller Zangathi Primary School utan behoven §ka
uppftllas när möjlighet finns.

•     Undefhåll av fasti8heten Jrf.4¢#¢. Je¢iÄ# har genomförts.

•     Fem av områdets faftigaste fåmiljef har fått #fd?/#.#g " 4.%%ec¢/en gång per

kvartal.

Infbrnrion
Dokumentation och rapporteriqg sker också iria hemsidan
wwwmybergmazekastiftelsm. se samt via fåcebooksidan
www.faccbook.com/nvbcrQmazckastiftelsen.
Infbrmation om stiftelsens -verksamhet har också skett genom föredrag på skolor och
föreniqgar. Nyhetsbrev har skickats till givare och inför julhe|gm skickades julbrev ut.
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Per§onal
lnsamlingsstiftelsen har inte haft någon anställd under året, och inga löner eller
ersättningar har utbetalats.

Re§ultat- och balan§rälming
Resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret samt dess ställning per
2019-12-31  framgår av här intagna resultat-och balmsräkningar.

RESULTATRÄKNING

Organisatione m intäkte r
Gåvor och övriga bidrag
fih amiriten

Räri aktieutdehrig  etc

S- hftäkter

Organisationeim kostnader
Adimistration och ftr`ahrig

Sumim kostimder

Utbetahhgarkostimder
arvseende den fleeqa verksadheten

Åi.ets resunat

20190101-                        20180101-
20191231                          20181231

384 233

0

384 233

-24 446

-24 446

-298156

61 631

344 694

0

344 694

-26 465

_26 465

-330 723

-12 494
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BAmsRÄmiNG

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Lflcvfla medel

Su-tmgår"

SKUIDER OCII EGET KAPITAL

Korifristiga skulder

Upplipm kostmder och
fi}rutbetalda ridäkter

Summ skulder

Eget kapital

BalarEerat resuhat

Årets resuftat

Su- eget kapffl

Surrma skulder och eget kapril

fJ`

201912 31

108 688

108 688

47 057

61631

108 688

108 688

201812  31

47 057

47 057

59 551

-12 494

47 057

47 057
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. För att ge en mer rättvisande bfld är resultatfäkningens uppställningsform
anpassad till stiftelsens verksamhet.

Mölndal 2020-04-06
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Anders Nyberg, Ordförande

Marie-Louise Brockmar

MZDgareta Bremertz

Isabella Ekholtz Mathiasson

WQAÄr%fl'u-ywoL    -j;4
Sofia Lamton

dz7Gcz4~
Revisionsberättelse har avävits 2020-04-0 ?

04' „,L
Chris Cadsson

Auktoriserad Revisor
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