Formandens beretning for året 2017
Den 10. marts 2018

1. Nepal
2. Uganda
3. Internationalt årsmøde
4. Andre aktiviteter
5. ITA-Post
Nepal
Annegrethe var i Nepal som volontør i foråret 2017. Hun er en modig kvinde, for hun tog afsted alene, og
var indstillet på at gøre en forskel. Annegrethe var i Narkote i ca. en måned. Jimmys mors hus var endnu
ikke færdigbygget, så Annegrethe boede sammen med Jimmys mor i en lille blikhytte. Jimmys mor taler
ikke engelsk, men heldigvis var der en ung engelsk kvinde, som var volontør i Nakote på samme tid. De
sidste 2 uger af opholdet brugte Annegrethe på at rejse rundt i landet sammen med sin mand. Her
fremhævede hun særligt vandretur ved Phokera og Annapurna. Det kan vi jo have i tankerne, når vi tager til
Nepal igen.
Pemba, som igennem mange år har været ITA-lærer i Tartong, har fået job som statsansat lærer på en
anden skole. Det vil sige, at vi i øjeblikket ikke har en ITA-lærer i Tartong. Vi har bedt Jimmy om at overveje,
hvordan vores støtte kan gøre god nytte fremover. Vi vil gerne betale løn til en ny ITA-lærer.
Uganda
Niels, som har været i volontør i Nepal i 2012 har i forbindelse med sin uddannelse i statskundskab være i
praktik på Den Danske Ambassade i Uganda. Her fik han kontakt med Milechild, som er et safarifirma og en
skole. Martin Mubiru er idemand og grundlægger af skole såvel som safarifirma. Der er også knyttet et
landbrug og motorscykeltaxaer til skolen. Sloganet er Turning miles into smiles.
Safarifirmaet financierer skolen, men endnu er indtjeningen ikke særlig stor, så de mangler kunder til at få
safarifirmaet til at køre bedre. De vil også gerne have danske unge som volontører på skolen. Vi prøver at
gøre folk interesserede i at rejse til Uganda. Vi har ikke lovet fast økonomisk støtte. Vi har nok at gøre med
at samle den støtte ind, som vi har lovet skolerne i Nepal.
Der findes en organisation, der hedder CISU, som uddeler donationer til hjælpearbejder, som ligner vores.
Dem er der mulighed for at kontakte.
Internationalt årsmøde
Annual meeting 2017 foregik i Hviderusland. Valentina havde arrangeret et meget indholdsrigt ophold. Det
var som sædvanlig hyggeligt samvær, spændende oplæg og en fin indføring i landets kultur. Desværre var
der ikke så mange internationale deltagere. I Bulgarien var vi 25 deltagere fra 8 lande. I Hviderusland deltog
10 danskere, Marina, Svetlana og Ludmila. Vi har funderet over, hvorfor man tilsyneladende ikke ønsker at
deltage i Hviderusland, men gerne vil til Polen og Bulgarien.
I år skal vi til Kostroma i Rusland. Det ligger 200 km øst for Moskva. Her har Svetlana inviteret. Hun er ansat
på Kostroma State University. Vi afslutter opholdet med tre dages ophold i Moskva. Her deltager Sue fra
Australien også. Vi er 6 deltagere og vi glæder os. Der er altid masser af oplevelser i disse ture.

ITA-Post
Vi fortsætter med at udgive bladet to gange om året ca. 1. oktober og 1. april. Jette har fundet en ny
ordning på trykning af bladet. Det er stadig dyrt, og på længere sigt har vi måske ikke råd til at trykke bladet
to gange om året. Vi kan måske nøjes med forårsnummeret.
Tak til medlemmerne for opbakning til studierejsen. Tak fordi I betaler jeres kontingent, og måske støtter
Nepal med penge. Uden jeres opbakning ville der ikke ske noget.
Tak til bestyrelsen og kasserer for aktivitet på forskellige områder.
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