
 

KONSERT FÖR TRÄDEN 
Den 3 maj tar Vi-skogen över 
Cirkus för en stjärnspäckad 
konsert med Helen Sjöholm, 
The Real Group, Magnus 
Carlson och Janne Scha ffer. 

VI-SKOGEN NÅR FLER
120 143 familjer nåddes  
av Vi-skogens stöd förra  
året. Det är en ökning med 
nästan 20 000 familjer från 
före gående år.

”William  
är guld  
värd”

– Gunnar Björkman,
baksidan
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VI-SKOGEN ARRANGERAR ”PENGARNA ÅT SKOGEN!”

”Det blir en härlig konsert”
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STARKA KVINNOR

När jag först fick höra 
om Vi-skogen blev jag 
imponerad och glad över 

en organisation som så tydligt 
arbetar med något hållbart. 
Det blev snabbt tydligt för 
mig vad pengarna går till och 
på vilket sätt träden påverkar 
i rätt r iktning. Det gjorde att 
jag gärna tackade ja till att bli 
ambassadör för Vi-skogen. 

När jag ser följderna av  
Vi-skogens arbete blir jag 
upplyft, träden startar en 
positiv dominoeffekt. Meto-
den är långsiktig och påverkar 
både enskilda människor och 
hela samhället på många plan: 
s ocialt, miljömässigt, ekono-
miskt, utbildningsmässigt… 
Det är just det som är så fint 
– att det verkligen handlar om 
hjälp till självhjälp. 

Som ambassadör känns det 
jättekul att synliggöra Vi- 
skogen på ett större plan  
– konserten den 3 maj är en 
början till det.

På ”Pengarna åt skogen!” 
kommer vi göra oväntade sam-
arbeten. Det blir lustfyllt både i 
engagemanget och i musikalite-
ten. Jag har tidigare jobbat lite 

med Magnus Carlson som är 
en dröm-duettpartner. Och det 
ska bli jättekul att få musicera 
med The Real Group, Janne 
Schaffer, Anders Lundin och 
Babben. 

Så till alla som funderar på 
om ni ska gå på konserten: 
Gör det! Ni möter engagerade 
människor som till tonerna av 

en unik och härlig konsert 
vill berätta om något som alla 
skulle behöva ge en slant till. 
Det är inget att tveka på!  l

Berättat för Susanna Wendt

Gunnar Björkman…
…en av Vi-skogens informationsambassadörer, 
som reser till skolor och föreningar för att berätta 
om trädplantering och agroforestry runt Victoria-
sjön. Berätta, var kommer ditt engagemang ifrån? 
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Vi-skogens

Den 3 maj ställer sig Vi-skogens nyblivna ambassadör Helen Sjöholm 
på Cirkus scen i Stockholm för en unik konsert för Vi-skogen. Hon får 
sällskap av The Real Group, Janne Schaffer, Babben Larsson, Anders 
Lundin och Magnus Carlson från Weeping Willows.

“Skälet för mig är enkelt. Jag 
har imponerats av det fantas-
tiska arbete som Vi-skogen har 
genomfört i östra Afrika och har 
ständigt berättat om Vi-skogens 
arbete vid alla möjliga tillfäl-
len. Under hela den tid som 
Vi-skogen existerat har jag ofta 
haft kontakt med Vi-skogens 
anställda och först och främst 
med Sten Lundgren (Vi-skogens 
grundare, red. anm) och diskute-
rat olika idéer med Vi-skogen.

Mitt starkaste minne från 
Vi-skogen är de många stolta 
småbönder som hela tiden lyfter 
fram allt de har lärt sig för att 
förbättra och utveckla sin lilla 
jordplätt, sin shamba. Till  

exempel kvinnan utanför 
Kitale som hela tiden håller 
sina medsystrar informerade 
om de kunskaper hon fått. Eller 
en bonde utanför Masaka som 
liksom växte upp till himlen när 
han berättade om det han lyckats 
med. Eller när skolbarnen tar 
hem till gården vad de fått lära 
sig i skolan om hur man kan för-
bättra shambans förutsättningar. 
Men glömmer inte heller alla Vi-
skogens engagerade medarbetare, 
inte minst William Libusi, som 
planterade det första trädet i Vi-
skogen och fortfarande arbetar 
kvar i organisationen. Denne 
trotjänare, han är guld värd.” l

Berättat för Marcus Lundstedt

Vill du få besök till din förening eller skola från en av våra informationsambassadörer? Eller har du 
själv besökt Vi-skogen och vill bli en i gänget? Mejla susanna.wendt@viskogen.se

Biljetter till ”Pengarna åt 
s kogen!” säljs via Ticnet.se. 
Konserten görs i samarbete med 
Artister för miljön. Alla artister ställer 
upp utan gage och överskottet går 
oavkortat till Vi-skogen. 

Babben Larsson reste till Kenya och  
mötte Phillipine Nyongesa och andra  
starka kvinnor som stöds av Vi-skogen. 

Vad är det bästa med att vara 
volontär för Vi-skogen?
– Man behöver inte tveka ifall den 
lilla insats man gör kommer till 
nytta. Vi-skogens långa erfaren-
het gör att man kan känna sig 
säker på att insatsen i slutändan 
kommer till någon behövande 
tillgodo, även om det är många, 
många led dessförinnan, säger 
Kicki Svensson.

– Man blir en i gruppen vilket 
känns fantastiskt. Det är en aktad 
organisation och det är roligt att 
berätta om sitt jobb för vänner. 
Det känns alltid välkomnande att 
komma in för ett halvdagsjobb, 
säger Liselotte Bergstrand.

Liselotte Bergstrand,  
69 år, Stockholm

Kicki Svensson,  
65 år, Stockholm

Liselotte 
Bergstrand 
och Kicki 
Svensson…  

… som har jobbat för 
Vi-skogen i drygt två år. 
Båda hittade organisa-
tionen via Volontärbyrån 
och ångrar sig inte.

Julia är tillbaka 
Nu säljer Vi-
skogen återigen 
konstnären Julia 
Cairns populära 
gåvokort. Julia, 
som växte upp i 
Oxfordshire i England, 
spenderade många år i 
olika delar av Afrika där 

hon inspirera-
des att börja 
måla. Nu bor 
hon med man 
och barn i 
New Mexico i 
USA. Många 

av Vi-skogens givare 
har efterfrågat Julias 
populära motiv. 

Presentdags
Det närmar sig 
e xamens- och bröllops-
tider. Vi-skogen har 
många nya gåvobrev 
som passar för alla 
typer av h ögtider. En 
perfekt present till någon 
du bryr dig om – som 
visar att du bryr dig. 

Beställ på  
www.viskogen.se/ 
ge-en-gava eller ring  
08-120 372 70.

NYTT I BUTIKEN!
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började sälja bananer och fick pengar till skol-
avgifter. Idag ger träden på gården mig näring 
till jorden när löven faller, foder till djuren och 
skugga till bananerna. Och så har träden gett 
mig timmer till ett eget hus.

Efter att ha sett Marys gård och lyssnat på 
hennes historia, snitslar sig Babben och Anders 
försiktigt ut mellan grödorna. 

– Vi vill ju inte trampa ner Marys grödor, 
det är ju hennes årsinkomst. Det är nästan 
obegripligt vad mycket bönderna åstadkommit 
på kort tid med hjälp av träd. Det blir en sådan 
förändring. Torr mark grönskar, säger Anders 
Lundin. 

– Det är mycket jobb på en gård, men 
kvinnorna i Marys grupp hjälptes åt, konsta-
terar Babben. Det är tuffa. De ställer man 

inte åt sidan. Vad skulle Afrika vara utan dessa 
starka kvinnor? 

Men marken då, som släktingarna ville ta, 
hur gick det med den?

– Nu är marken min! utbrister Mary. Och 
nu har jag mat så det räcker. Jag jobbar inte 
längre hos andra. Det jag gjort på min gård lär 
jag nu också andra bönder häromkring. l

På Vi-skogens hemsida www.viskogen.se/
blogg kan du läsa en intervju med Marys dotter 
Leah.

Träden blev räddningen för Marys familj

Stjärnglans 
som sprider 
värme
600 mil är långt. Afrika är på samma 
jord, men ändå ibland som en annan 
värld.

Det är därför det står två svenska 
tv-stjärnor och pratar med en Vi-skogen-
bonde i östra Kenya. För att lära sig mer, 
såklart. Men framför allt för att vara som 
en slags bro över de där 600 milen.

Vi är så glada och tacksamma över alla 
som engagerar sig i Vi-skogens arbete. 
Bara under 2014 hjälpte ni till att plan-
tera flera miljoner nya träd runt Victoria-
sjön. Men när personer som B abben 
Larsson och Anders Lundin gör det kan 
de fylla en 
funktion som 
vi vanliga 
dödliga inte 
kan. Det där 
kändisskapet 
spelar roll.

För att fler 
ska få upp 
ögonen för Vi-skogen, så att fler kan 
stödja vårt arbete – och ännu fler träd 
planteras på gårdar i östra Afrika.

När Helen Sjöholm, The Real Group, 
Janne Schaffer och andra står på scenen 
på Cirkus i maj är det lite grand samma 
sak. De bjuder på fantastisk musik till 
publiken. Och de bjuder på sig själva till 
förmån för Vi-skogen.

Läs om Anders och Babbens resa i 
Vi-skogen i det här numret av Vi-Bladet. 
Och kolla in hur du kan få tag på en 
biljett till konserten ”Pengarna 
åt skogen!”. Den vill du inte 
missa! l

Ola Richardsson 
kommunikationschef 
på Vi-skogen

”Bara under 
2014 hjälpte ni 
till att plantera 
flera miljoner  

träd runt  
Victoriasjön”

nog med mat till familjen. Mary kände att allt var 
förlorat.

– Jag vaknade på morgonen och det första jag 
var tvungen att göra var att få tag i pengar och 
mat för dagen. Mina barn fick jag lämna ensamma 
hemma. Min yngsta dotter Leah var bara sex år 

då. Ibland kunde jag gå runt från gård till gård för 
att hitta jobb. Ibland kom jag tillbaka med mat, 
ibland utan. Ibland lade sig barnen hungriga. Det 
gjorde ont i mig som mamma, säger Mary. 

Så småningom fick Mary kontakt med en 
grupp änkor i byn som brukade träffas och stötta 
varandra. När Vi-skogens personal började utbilda 
gruppen, såg hon en möjlig väg ut. 

– Jag fick kunskap om hur jag skulle odla bättre 
och trädfrön att plantera. Jag lärde jag mig också 
att se min gård som ett företag. Nu har jag en 
plantskola och försäljningen av träd ger mig en 
extra inkomst. Jag gick från tio till 95 bananträd, 

”Jag gick från tio  
till 95 bananträd,  

började sälja bananer  
och fick pengar till 

skolavgifter.”

Ambassadörer 
ska ge fler träd
Babben Larsson, Anders Lundin, 
Helen Sjöholm och den kenyanska 
fotomodellen Ajuma Nasenyana 
är Vi-skogens nya ambassadörer. 
De arbetar för att få fler människor 
engagerade i Vi-skogen och öka 
kunskaperna kring frågor som rör 
miljö och fattigdom i Afrika. Babben 
och Anders kommer tillsammans leda 
en stor konsert på Cirkus den 3 maj 
för att samla in pengar till Vi-skogen. 
Läs mer om konserten i intervjun med 
Helen Sjöholm på baksidan. l

KENYA. Vi-skogens nya ambassadörer är på 
resa i regionen för att möta några av de människor 
som stöds av Vi-skogen. De ska ta med sig sina er-
farenheter hem till Sverige för att få fler engagerade 
i Vi-skogens arbete. 

Historien gör ont. Men Mary väljer ändå att 
berätta den för Babben och Anders. Det är förmid-
dag och solen bränner hårt över Bungomas fält 

i västra Kenya. Mary berättar hur hennes man 
plötsligt dog och lämnade henne med fem barn 
att försörja. Att släktingarna då ville ta marken 
ifrån henne och hur hon stod ensam kvar – utan 
hem, utan pengar till skolavgifter och utan 

AMBASSADÖRS-RESAN

Kvinnor diskrimineras
Sex av tio kvinnor i Kenya beräknas bli ensam-
stående mammor innan de fyllt 45. Det är en av 
de högsta siffrorna för hela Afrika. Trots tydliga 
r ättigheter i lagen ställs frånskilda och änkor ofta helt 

utan möjlighet till försörjning. Enligt traditionell 
lag har kvinnorna ofta ingen rätt att ärva varken 
mark eller egendom från mannen. Vi-skogen stödjer 
kvinnogrupper runt om i östra Afrika för kvinnors 
rättigheter.

”Flera bönder vi träffade berättar samma historia. Att de inte 
hade ved. Inte mat. Nu har de det och kan anställa personer på 

gården. Det är svårt att tro när man bara läser om det. Det är för 
bra för att vara sant. Men det är sant!” säger Anders till Babben 
efter att ha mött familjen Namukhosi med Mary, Leah och John.

Mary Namukhosis man dör plötsligt. För att hitta mat för dagen tvingas hon lämna 
sina fem barn ensamma. Men så får hon kontakt med Vi-skogen. Och i dag ger 
hennes åkrar nog med mat för hela familjen.   
    – Vad vore Afrika utan dessa starka kvinnor, utbrister Babben Larsson när hon 
besöker gården tillsammans med Anders Lundin.

Text Linda Andersson  Foto Amunga Eschuchi Vi-skogen ny förmånstagare 
till PostkodLotteriet
Vi-skogen är en av PostkodLotteriets 
nya förmånstagare och fick i februari ta 
emot en check på fem miljoner kronor. 
Pengarna går till Vi-skogens arbete med 
att minska fattigdomen genom träd-
plantering. 

– Det är väldigt roligt att Vi-skogen är 
ny förmånstagare till PostkodLotteriet! 
Pengarna kommer bland annat att använ-
das i vårt arbete med ökad jämställdhet 
i östra Afrika. Ökad jämställdhet betyder 
minskad fattigdom, säger Henrik Brundin, 
senior advisor på Vi-skogen.  l

120 143
Så många familjer nåddes av  
Vi-skogens stöd under 2014. Det är 
en ökning med nästan 20 000 familjer 
från föregående år. 

Foto:  
Riccardo Gangele

Goda nyheter  
från Vi-skogen 
Förutom träd bidrar Vi-skogens givare 
till en rad andra positiva saker. Här är 
några goda nyheter från 2014:

n 57 350 familjer tog del i utbildningar 
om klimatförändringarnas effekter.

n 21 025 hushåll började an-
vända alternativa energi källor 
som biogas, sol och 
briketter.

n 11 350 
system för  
vattenupp-
samling  
byggdes.

n 517 köks-
trädgårdar  
etablerades på skolor.

Rickard Sjöberg och Henrik Brundin.


