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Vi följer
med hela vägen!



Bästa ZBF-vän! 
Zelmerlöw & Björkman Foundation (ZBF) är en
insamlingsstiftelse som startades 2013 av Måns Zelmerlöw
och Jonas Björkman. Vi stärker utsatta ungdomar i delar av
Afrika hela vägen från utanförskap och fattigdom till arbete
och försörjning. Detta sker primärt genom utbildning och
entreprenörskap.

2019 har varit ett helt fantastiskt år för ZBF på många sätt.
Här i Sverige har engagemanget för ZBF ökat både när det
handlar om att engagera sig som volontär, ge en gåva eller
att bli partner. Vi har antagit vår nya strategi Vi följer med
hela vägen, beviljats 90-konto och genomfört ett flertal
lyckade event. Det viktigaste för ZBF är trots allt att vi följer
de pengar som samlas in under året hela vägen till de
program vi finansierar för att stärka ungdomar som lever i
utsatthet och fattigdom. I denna rapport vill vi därför
berätta om allt fantastiskt som era gåvor omvandlats till
under 2019, några utmaningar som finns och lyfta några
exempel på dem vi följer hela vägen; ungdomarna som
genom utbildning, hälsa och kreativitet skapar en ljusare
framtid för sig själva och sitt samhälle!

Stort tack för era otroligt viktiga gåvor och ert engagemang
under 2019!

Magdalena Jennstål

Generalsekreterare
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Kenswed Academy 
Kenswed Academy är den gymnasieskola och
det utbildnings-system som vi tillsammans med Global
Relations och lokala partnern Kenswed finansierar och driver i
Ngong, utanför Nairobi, Kenya, för de allra mest utsatta
ungdomarna i området. Jämlikhet, entreprenörskap,
hållbarhet, idrott, kultur och hälsa är, vid sidan av den
teoretiska utbildningen, viktiga delar i vårt arbete för att
skapa så bra förutsättningar som möjligt för ungdomarna.

• 300 elever går idag på Kenswed Academy

• 65 elever tog examen 2019, samtliga med godkända betyg

• 9 av 12 elever som skrev bäst på examinationen var
internatelever

• 227 alumnis sedan 2015

Under året har skolan målats och en grön, vacker trädgård
har brett ut sig efter en tid med mycket regn. Vi har sett fina
skol-resultat från eleverna. Under början av 2020 kommer vi
att börja bygga ut köket på skolan och vår förhoppning är att
kunna erbjuda en mer varierad kost till eleverna. En av våra
utmaningar inför kommande år är att vi har väldigt många
sökande. Många av dessa är hemlösa och vi bestämde därför
att göra om det nya klassrummet till ett internat. Detta
innebar brist på klassrum, vilket vi löste genom att dela upp
matsalen till två klassrum. När det regnar kan eleverna
fortfarande äta där, annars ute. För att lösa detta långsiktigt,
och kunna ta emot fler elever, ser vi över möjligheterna att
bygga ut och på så sätt få fler klassrum.
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Emmanuel
Det här är Emmanuel som går sitt andra år på
Kenswed Academy och drömmer om att en
dag bli konstnär. Emmanuel brukar delta i
bildundervisningen som är en av ett flertal
aktiviteter som finns på Kenswed Academy
där eleverna har möjlighet att arbeta med sin
kreativitet.

Eleverna på skolan brukar kalla dessa
aktiviteter för “clubs” som består av allt från
konst till idrott, musik och mycket mer.
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Ganska tidigt upptäckte vi att många ungdomar, i
synnerhet tjejer, hade väldigt svåra hemförhållanden, blev
gravida eller hade för långt hem för att kunna gå till skolan.
Då byggde vi ett internat som leds av den underbara
Naomi. På internatet får flickorna möjlighet till god, modern
utbildning, tre mål mat om dagen samt rent, färskt vatten.
De får trygghet och omtänksamhet av vuxna som bryr sig
om deras bästa. Dessutom får de en riktig säng med rena
lakan i och lär sig att tvätta sina kläder, hålla ordning på
sina saker, vikten av god hygien och att man tar vara på de
chanser man får.

• 135 flickor bor på internatet

• 33 nya flickor har kunnat flytta in under 2019

• 30 killar är inackorderade i ett hus i närheten

Under 2019 fortsatte vi att arbeta aktivt för att inkludera fler
flickor i vår verksamhet och idag får allt fler flickor
utbildning och skydd tack vare internatet. Under året som
gått har vi byggt ut internatet och köpt in fler sängar och
madrasser. Kommande år hoppas vi kunna bygga en
övervåning på internatet för att erbjuda ännu fler flickor
boende i samband med att skolan växer.

Kenswed Internat



Kenswed Hospital 
I juni 2019 slogs dörrarna upp till vår nybyggda hälso- och
mödravårds-klinik som ett tillskott till Kenswed Community.
Detta har varit en viktig förutsättning i Kenswed- modellen för att
kunna fortsätta arbeta mot våra mål att tillhandahålla bra
förutsättningar för våra elever och samhället runtomkring.
Kenswed Hospital kommer till en början fokusera på att
tillhandahålla prenatal vård (före födsel) till gravida kvinnor,
allmän hälso- och sjukvård och sexuell utbildning för ungdomar.

• 262 öppenvårdspatienter

• 435 student- och lärarpatienter

• Flest kvinnliga patienter och vanligaste anledningen till att
människor sökte hjälp var luftrörsrelaterade problem och
magproblem

• Den första förlossningen ägde rum 11 januari

Vi har nu i januari fått samtliga tillstånd vilket innebär att vi kan
marknadsföra kliniken fullt ut. Flygblad är upptryckta och
vaccinations- och healthcamps kommer att kunna börja hållas
direkt. Vi förväntar oss därför att trycket på kliniken kommer att
öka de närmsta månaderna. Under våren kommer både
volontärer, ex-jobbare och praktikanter att vara på plats vilket
kommer vara till stor hjälp. Ett av deras arbetsområden under
våren kommer att vara familjeplanering med varje mamma som
besöker kliniken och även erbjuda preventivmedel. Detta arbete
kommer sedan att följas upp med utbildningar i april och maj.
Förutom detta har vi fått positiv feedback från communityn och
ordet sprids om Kenswed Hospital.
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Ett barn är fött
On January 11, at 23:17, a healthy baby boy named
Brave was born at Kenswed Hospital. The first ever
baby born there!

Whitney, the mother, said she found out about the
Kenswed Hospital just by passing it one day when
she was 7 months pregnant as she lives in the rural
area. She had been on previous checkups during
her pregnancy at other facilities but felt that our
clinic was clean, welcoming and that our staff really
took their time with her which made her feel seen
and cared for. During the day of her delivery, her
water broke, and labor pains had started, so she
had a short walk to Kenswed Hospital to give birth.

She said the staff was very attentive to her and her
needs. When It came time to push, she pushed five
times and the baby came out. She said she didn’t
feel to much pain during the delivery because our
staff were surrounding her with support. Once
baby Brave came out, He cried right away, and they
placed him on her stomach. They took Brave to
clean and check up and he was healthy.

Whitney says giving birth at Kenswed hospital was
the best experience of her life.
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Kenswed Higher
Education
För att eleverna på Kenswed Academy ska
kunna ta sig ur sin fattigdom räcker det i de
flesta fall inte bara med att erbjuda
gymnasieutbildning vilket är en av
anledningarna till att ZBF är med och
finansierar ett stipendieprogram. Där ger vi
elever med rätt ekonomiska förutsättningar
möjlighet att studera på universitetet.

• 27 avgångselever erhöll stipendium under 
2019

• Dessa elever studerade ämnen såsom
hospitality management, bachelor of 
commerce, science and mathematics, 
certificate in plumbing, bachelor of 
science in nursing
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med hela
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Margareth
Margareth Muthee började på Kenswed
Academy 2014 efter att hennes äldre bror
hade tipsat henne om skolan. Margareth gick
ut 2017 med goda resultat, vilket var oväntat
för henne då hennes tid i primary school
hade varit svår. Hon fick därefter ta del av
vårt universitetsstipendium och började på
Don Bosco Technical School där hon nu, som
ensam tjej i klassen och på hela utbildningen,
läser till solenergiingenjör. Margareth
kommer vara färdig om knappt två år, men är
redan eftertraktad på arbetsmarknaden och
har redan blivit lovad ett jobb på ett
solenergiföretag i Kenya.



Kenswed Vocational Education Center
Nästa steg för Zelmerlöw & Björkman Foundation är att
under 2020 bygga Kenswed Vocational Education Center
för att kunna erbjuda fler av eleverna eftergymnasial
utbildning i form av en rad praktiska utbildningar som
lättare leder till jobb direkt efter examen. Vi har under året
identifierat behovet av utbildningar som möter den lokala
arbetsmarknadens behov såsom ICT (kodning, webb-
design), Electricity (solcellsinstallation etc), Handicraft
(sömnad, design) och Plumbing och det är dessa vi kommer
att från start prioritera för att så småningom kunna utöka
antalet utbildningar. Vad vi dessutom kommer att prioritera
och vad som kommer att ingå i samtliga utbildningar är en
plattform för entreprenörskap. Där kommer studenterna få
lära sig om hållbarhet, demokrati, mänskliga rättigheter,
hur man driver hållbara företag, hanterar budget och
anställda etc.

Vill du och/eller ditt företag bli partners till 
Yrkeshögskolan?

Kontakta projektledare Pernilla Tronstad på 
pernilla.tronstad@zbfoundation.se
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ZBF, Hållbarhet och FN:s globala mål
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ZBF arbetar ständigt med att applicera ett hållbart perspektiv
inom samtliga verksamheter, detta gör vi med stöd i de Globala
målen. Vi har huvudfokus på globalt mål nummer 4: God
utbildning för alla men genom att fokusera på holistiska modeller
och mål nummer 4 når vi även flera andra mål, såsom till exempel:
1.Ingen fattigdom, 3.Hälsa och välbefinnande, 5.Jämställdhet,
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Genom att vara lokalt drivet och samarbeta med lokal aktörer och
Global Relations inkluderar vi systematiskt den lokal-befolkningen
i Kenswed Community vilket skapar ringar på vattnet av vår
närvaro och bidrar till långsiktiga förändringar. Vi använder
exempelvis lokala byggkonstruktörer och Kenswed Vocational
Education Center kommer att leda till fler arbetstillfällen för
lokalbefolkningen. Detta är också anledningen till varför vi inom
samtliga utbildningar inkluderar en entre-prenörsutbildning som
kommer att ge eleverna grundläggande kunskaper inom bland
annat hållbart företagande, anti-korruption, jämlikhet och
mänskliga rättigheter. Dessutom kommer vi att fortsätta arbeta
för ett jämställt samhälle genom att aktivt arbeta för att inkludera
unga kvinnor i samtliga utbildningar i Kenswed Vocational
education center vilket långsiktigt kommer att synas på
arbetsmarknaden. Förutom detta arbetar vi med egen odling av
grönsaker och en biogastank och solenergi kommer installeras
under våren. ZBF följer pengarna hela vägen till dess ändamål för
att motverka risken för korruption och vi bedriver ständigt arbetet
med uppföljning och utvärdering av våra verksamheter. På så sätt
integrerar vi Environmental, Social and Governance (ESG)-
faktorer i vårt dagliga arbete.

=



ZBF i Etiopien, Uganda och Sydafrika
Uganda

ZBF stöttar organisationen Children of Ssuubi som arbetar med
att förbättra levnadsvillkoren för barn som lever på gatan. I
dagsläget ansvarar Children of Ssuubi för 40 barns skolgång.
Dessa barn har varit under deras omsorg i flera år. I början av året
togs nya barn emot i verksamheten i dagcentret. Därefter togs
istället beslutet att fokusera på familjearbete och arbeta med de
barn som redan är registrerade i verksamheten och i juni stängdes
därför dagcentret. Children of Ssuubi har under året erbjudit
lärare och skolor utbildning och handledning kring målgruppen
och verktyg för att hantera olika situationer då dessa barn
kommer från utsatta förhållanden. Av samma anledning stöttar
Children of Ssuubi även föräldrar genom att erbjuda
föräldrakurser och stöd i form av samtal och hembesök, ett arbete
som har varit i extra fokus under 2019. Målet framöver är att
fokusera på de familjer som de nu redan stödjer för att göra
långsiktiga och hållbara insatser där dessa familjer
förhoppningsvis kan bli självförsörjande. Detta kommer att göras
genom familjebehandling samt att säkerställa att barnen får en
hållbar och meningsfull skolgång.
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Etiopien

Under flera år har vi arbetat för att starta en skola i Etiopien 
tillsammans med vår partner Global Relations. Det är inte helt lätt 
som internationell organisation att få till ett skolprojekt i landet, 
men vi ser möjligheter nu. Vi har finansierat en lokal koordinator 
som genomfört workshops om mänskliga rättigheter för 
målgruppen unga kvinnor. Dessutom har koordinatorns arbetat 
med processen att kunna få till alla tillstånd. Nu är alla papper i 
ordning och ett nästa steg ska tas under 2020. 

Sydafrika

Zelmerlöw & Björkman Foundation har sedan år 2013 tillsammans
med Star for Life finansierat Star Programme på tre skolor i
Sydafrika. Star Programme syftar till att stärka elevers självkänsla
på statliga skolor, genom inspirationsworkshops från psykolog-
utbildade coacher. Vårt engagemang som finansiär har nu
avslutats, till förmån för vår nya strategi och en djupare satsning
på Kenswed-modellen. Vi är så glada över de år vi har fått vara
med att stärka barnen i programmen och ser fram emot att följa
Star for Lifes utveckling och framsteg i framtiden.



Vi har så mycket kvar att göra! 
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Bli månadsgivare

Bli företagspartner

Bli volontär

Fortfarande beräknas 774 miljoner människor i världen inte kunna
skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor, och 140 miljoner
ungdomar får inte tillgång till motsvarande gymnasial utbildning.
Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla
är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och
jämställdhet i varje samhälle. Utbildning är nyckeln till välstånd
och öppnar en värld av möjligheter, som gör det möjligt för var
och en av oss att bidra till ett hållbart samhälle.

Därför fortsätter ZBF under 2020 vårt arbete med att engagera
företag, privatpersoner och stiftelser som tillsammans med oss
följer med ungdomar hela vägen till en ljusare framtid!

STORT tack till alla er fantastiska givare som varit med oss under
2019 och varmt välkomna till ett nytt år tillsammans med oss på
Zelmerlöw & Björkman Foundation!

Jonas, Kasper, Magdalena, Måns och alla på

Zelmerlöw & Björkman Foundation

Se vår verksamhetsfilm

https://www.zbfoundation.se/stod-oss/
https://www.zbfoundation.se/bli-partner/
https://www.zbfoundation.se/stod-oss/bli-volontar/
https://www.youtube.com/watch%3Fv=5y5Q23TltyA


TACK

Magdalena Jennstål
Generalsekreterare
0735056324
Magdalena.jennstal@zbfoundation.se
www.zbfoundation
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