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Annica Westman debuterar med självbiogra�sk bok.

Åmålsbon Annica Westman har nyligen debuterat med en självbiogra�sk
bok om sin personliga resa. En bok som tagit �era år att skriva och som, hon
säger, riktar sig till alla som vill följa sitt hjärta.

Liselotte Lans

liselotte.lans@provinstidningen.se
0532-123 94

Annica Westman, specialpedagog och företagare, släppte sin debutbok på skärtorsdagen.
Och hon har redan fått mängder av respons från läsare som säger att de blivit berörda av
henne berättelse och sträckläst boken som heter "Mitt zulunamn är Ingelosi".

Hon skrev en bok om tillit, mod och
om att hitta hem i hjärtat
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Varför har du skrivit en bok?

– Det började med �era händelser, berättar hon. Jag avslutade mitt äktenskap, sade upp mig
från en anställning och trä�ade en rad nya människor. Jag bestämde mig för att skriva, för
att fånga min berättelse och jag hoppas den kan stärka någon annan.

Volontär i Sydafrika
Annica Westman har gått igenom en livskris och också följt sin tidigaste barndomsdröm att
hjälpa barnen i Afrika. Hon jobbade som volontär med sexuellt traumatiserade barn i
Sydafrika. När hon kom hem kunde hon inte släppa det hon varit med om.

Organisationen, som stöttar barnen som varit utsatta för sexuella övergrepp i Sydafrika,
heter Bobbi Bear. Annica Westman startade insamlingsstiftelsen Bobbi Bear Sweden 2018
för att fortsätta hjälpa och för varje bok hon säljer kommer 20 kronor gå till
insamlingsstiftelsen.

Det kan nämnas att hon även håller föreläsningar för att samla in pengar och i slutet av
februari arrangerade hon även en välgörenhetskonsert i Åmål.

Inga krusiduller
Annica Westman säger att hennes bok handlar om hopp.

– Jag lever i Sverige som är ett tryggt, säkert land, säger hon. Det är så mycket vi tar för givet
i vår vardag. Kvinnorna i Sydafrika, som jobbar för att hjälpa de sexuellt traumatiserade
barnen, lever långt från den verkligheten. De har så lite. Ändå lever de ett liv med så mycket
kärlek och värme, styrka, hopp och engagemang.

Annica Westman säger att kvinnorna inte har tid för krusiduller. De lever nära liv och död
hela tiden.

– Döden är så närvarande, säger hon.

Själva skrivandet av boken har, som nämnts, tagit ett par år. Hon beskriver det som en berg-
och dal-bana, där hon ena stunden har känt att det blir jättebra och i nästa stund har hon
känt tvivel. Men en bok blev det och titeln, "Mitt zulunamn är Ingelosi", syftar på namnet
hon �ck av sin afrikanska familj. Ingelosi betyder ängel.

Boken är utgiven på Lassbo Förlag.
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