Rapport från Wilpotha – den starka kvinnobyn # 2
Den 13 februari, 2012 var jag åter tillbaka till Wilpotha. Denna gång tillsammans med en
större grupp varav flera från vår styrelse. På vägen till Wilpotha gjorde vi som vanligt ett
kortare stopp i Chilaw för att köpa glass, det uppskattas av så väl av barnen som vuxna!
Det blir ett hundratal strutar, och ett antal plastlådor med mjukglass som packas i en isolerad
låda.
Väl framme i byn blir vi mottagna med blomsterkransar bundna av Araliya-blommor som
barnen hänger runt vår hals. Underhållning i form av sång och dans av förskolebarnen
somliga bara 3-4 år genomförs under skratt och gråt!
Wilpotha är första etappen på den rundresa som vi gjorde. Huvudsyftet med besöket är att vår
styrelse skall få information om verksamheten i stort och särskilt det 2-åriga utvecklings
projekt, ”Kapacitetsutveckling & Attitydförändring”, som vi driver tillsammans med
bidragsgivaren Forum Syd.
Det blir många tal, presentation och bildvisning med dator och PowerPoint presentation vilket
är något helt unikt i byn. Därefter gjorde vi en rundvandring i byn där vi närmare fick insyn i
papperstillverkningens ädla konst, besök i förskolan etc.
Det var särskilt intressant för mig att få höra och se hur långt de har kommit under i projektet
första verksamhetsår. Följer vi projektplan? Håller vi budget? Gör vi rätt saker?
Under kommande vecka blev det ett antal mötet för att förbereda den för projektet så viktiga
1-års rapport.
Det blir en ansenlig ”bunt” av dokument som skall vara bidragsgivaren Forum Syd tillhanda
senast 1 april.
Jag vill här skicka med projektgruppen i Wilpothas årsrapport som beskriver första
verksamhetsåret. I rapportens sista sida finns en sammanställning av de aktiviteter som är
genomförda under året och hur många som deltagit.
Det är helt fantastiskt att få vara delaktig i den utveckling, drivkraft och optimist som finns i
organisationens utveckling och attitydförändringar i samhället.
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