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Kontakta gärna JIDCAs styrelse: 

Ordförande: Christina Hedin  

070-207 59 92, christina@eldrimner.com  

Kontaktperson för Holili och Mawenzi:  

Kurt Johansson, kurt@johansson.to 

Kontaktperson Palestina: 

Bengt Marsh, bengt.marsh@telia.com 

Kontaktperson Nicaragua: 

Maria Mohlin, maria.gr.mohlin@gmail.com 

Styrelsen: 
Christina Hedin  

Kurt Johansson   

Uno Svaleryd  

Carsten Magnusson   

Anna Lena Stöök  

Maria Mohlin   

Märit Lundberg 

Sonja Hansson   

Ingrid Willén   

Anna Karin Johansson  

Bengt Marsh   

 
Stöd JIDCA genom bidrag och medlemskap 

Medlemsavgift 150 kr/år 

Plusgironr: 873490-7 

Jämtland International Development Collaboration Agency 

 

Jämtlandsgrupp för 

internationellt samarbete

 

JIDCA är en ideell och obunden förening som 

har funnits sedan 1984. 

 

JIDCA arbetar med: 

- stöd till byutvecklingsprojekt främst 

med inriktning på kvinnor och barn 

- fadderprojekt där vi stöttar familjer 

så att de kan skapa en egen 

försörjning  

- kontakter från människa till 

människa genom vänskapsband 

mellan olika kulturer 

- solidarisk handel 

JIDCAs insamlade medel går oavkortat 

till projekten.  

 

www.jidca.se 
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Familjefaddrar i byn Holili, Tanzania 

I dagsläget stöttar JIDCA tre familjer med 

sammanlagt 16 barn i byn Holili i Tanzania. 

Fokus i stödet till familjerna är att barnen 

kan gå i skolan. Barnen får stöd till 

skolkläder, skolavgifter, skor mm. 

JIDCA stöttar mammorna genom att försöka 

hitta en långsiktig försörjning för dem. Detta 

genom ett startkapital till en liten 

affärsverksamhet samt husbygge med 

möjlighet till uthyrning. 

JIDCA stödjer också förlossningskliniken vid 

Mawenzisjukhuset. Stödet har gått till 

renovering av lokalerna, inköp av 

engångsmaterial och mediciner till 

sjukhuset. Personalen har också fått te och 

socker att använda till de som jobbar på 

natten.   

Stöd till skolor i Nicaragua 

Ett fadderstöttat JIDCAprojekt omfattar tre 

skolor i norra Nicaragua så att barnen kan få 

bättre undervisning och mer näringsrik 

skolmat. Projektet omfattar även förbättring 

av skolkök och toaletter samt insatser för att 

få eleverna mer deltagande i 

undervisningen. Stöd utgår även till några av 

lärarna så att de kan läsa lärarutbildning på 

universitetsnivå. 

Medlemmar i JIDCA och faddrar till projektet 

erbjuds att besöka skolan och träffa barnen i 

projektet.   

 

 

Firande på självständighetsdagen den 15 september på 

skolan i Nicaragua som JIDCA stötta med bland annat 

skoluniformer, mat och skolmaterial. 

 

-  

Skola för funktionshindrade i 

Palestina 

Ett stöd är påbörjat från JIDCA till en skola i 

Palestina som har 70 funktionshindrade 

barn. I första skedet skall fyra personer som 

arbetar på skolan besöka Östersund och lära 

sig mer om att kunna stötta de 

funktionshindrade barnen. 

JIDCA skall även stötta skolan med 

utrustning och där är en 

rehabiliteringsbassäng högt upp på 

önskelistan.  

 

 


