
 

Presentation av ZASP 

Zambian Association for Sustainable 

Projects i östra Zambia 

ZASP, i Kakoma-området i östra Zambia, på gränsen till Malawi, startade som ett bistånds-

projekt 1989 av svenska Agneta Håkangård från Karlstad. Ett litet projekt med jordbruksstöd 

och mikrolån har vuxit till en omfattande verksamhet med ett upptagningsområde inkluderande 

270 000 människor och flera tusen av dem är direkt involverade i projektaktiviteterna. I sin 

folkhögskola erbjuder ZASP bland annat utbildning i jordbruks-metoder, demokrati och 

mänskliga rättigheter, miljökunskap och HIV/aids. Föreningen driver också barn- och ung-

domsprojekt, förebyggande tandvård, trädplantering och införande av enkla energisnåla spisar. 

I projektcentret finns bl.a. en butik, ett snickeri, en syateljé, en klinik och en förskola. ZASP:s 

målsättning är att minska fattigdomen främst genom utbildningsinsatser och på så vis skapa 

förutsättningar för människor att förbättra sina levnadsvillkor. Se www.zasp.se 

Skoltoaletter 

ZASP stödjer även flera byskolor och där saknas toaletter vilket Veterinärer utan gränser – 

Sverige bidrar till byggandet av. Under 2016 byggdes latriner och en handtvättsanordning i 

Kakoma, centralorten som är en viktig förebild och där det ofta samlas många personer så det 

är stort behov av goda hygieniska förhållanden där. Under 2017 har byskolan i Efumbeni att få 

latriner och handtvättsutrustning med hjälp av VSF-bidrag. I samband med invigning av en ny 

latrin ges även hygienutbildning i skolorna. Under 2018 hoppas VSF-Sverige kunna ge bidrag 

till bygge av toaletter och handtvättsanordning i två skolor till. 

 

  

http://www.zasp.se/


Utbildning om djurhälsa 

Det är vanligt att man håller djur i området där ZASP är verksamma men hittills har inte djuren 

tagits upp så mycket inom jordbruksutbildningen. Sedan 2014 engageras lokala 

veterinärassistenter som med stöd av Veterinärer utan gränser-Sverige involveras i 

undervisning om djur, djurhälsa och smittskydd. Två-dagarskurser tar upp vaccinationer, 

kastrationer och symtom på de vanligast förekommande husdjurssjukdomarna samt utfodring 

och hur lagring av foder kan åstadkommas.  

 

Ute i byarna hålls sedan 2016 ”awareness meetings” om samma frågor som kurserna och därtill 

om riskerna med att äta kött från sjuka eller självdöda djur. Besöken i byarna har visat sig 

fungera mycket bra och engagerar många i lokalbefolkningen. Under 2017-18 kommer därför 

hela bidraget från VSF-Sverige att användas till by-möten.   

 


