No. 87 Januar 2014

1

Forsidebillede:
Esirwa landsbyens skolestue.

Bestyrelsen

Bagsidebillede:
Midtvejsevaluering i Ukongoroni

formand, Jesper Kirknæs, Smallegade 42
2000 Frederiksberg, tlf.: 38100110
jesper@dantan.dk

Udgivet af DANTAN
Dansk-Tanzaniansk
venskabsforening
Smallegade 42
2000 Frederiksberg.
Bankkonto 8401-1067893
Merkur bank
www.dantan.dk
KUMEKUCHA redigeres af
mediekomitéen.
Tryk Narayana Press
DANTAN blev stiftet 21. maj 1980
med det formål at fremme kontakt,
forståelse og samarbejde mellem Danmarks og
Tanzanias befolkninger.
Årskontingent er for
enkeltmedlemmer 200 kr., og for
studerende og pensionister 100 kr.
Tanzanias Ambassade
Näsby Allé 6
183 55 Täby
Stockholm, Sverige.
tlf.. +46 8 7328310
mailbox@tanemb.se
www.tanemb.se

2

næstformand, Bo Bramming, Nellikevej 3
2830 Gentofte, tlf.: 28920682
bobr@mming.dk
kasserer og medlemssekretær, Klavs Heebøll, Tjørnegade 9
2200 København N., tlf.: 28604247
klavsheeboell@hotmail.com
Ole Hertz, Gudhjemvej 50
3760 Gudhjem, tlf.: 56485428
olehertz@post.tdcadsl.dk
Mads Nepper-Christensen, Ålandsgade 6
2300 København S, tlf.: 30226799
mnepper@hotmail.com
Steen Pedersen, Weidekampsgade 65
2300 København S, tlf.: 50526318
sp@eastafrica.dk
Suppleanter
Preben Bundgaard,
Kim Jørgensen fra Håndværkere uden Grænser,
Birthe Kirknæs,
Monica Mahona,
Hassan Mbamba,
Jan Mallan
Erik Thorbjørn Nørremark fra Ulandsforeningen for
Bæredygtig Udvikling,
Lise Rievers,
Ali Talib,
Fadya Wathne fra TANDEN,
Poul Wathne,
Sidsel Seleman Wolthers.

•

I dette nummer er der erindringer og historisk tilbageblik fra Bukoba af Knud Ochsner.

•

Der er en beskrivelse af baggrunden for DANTAN’s samarbejde med Esirwa CBO’en i Ngorongoro området af
Steen Pedersen.

•

Når Monica Mahona er i Tanzania, bliver hun chokeret over den manglende bevidsthed om forebyggende tandsundhed og det har hun besluttet sig til at gøre noget ved.

•

I sidste nummer bragte vi en artikel om Heri hospitalet i Kigoma. Denne gang fortæller Marianne og Morten Øster
om deres arbejde med opbygning af en tandklinik på stedet.

•

Som en del af læreruddannelse i Danmark, skal man i praktik i andre skoleformer. Katrine Voight valgte at tage i
praktik i Arusha og det blev en stor faglig og menneskelig oplevelse for hende.

•

DANTAN har sidst på året sendt en container med skolemøbler og undervisningsmaterialer til Creative Education
Foundation of Zanzibar ”The Zanzibar School” og vi bringer en omtale af projektet, skrevet af Judi Palmer.

•

SUPERBEE projektet i Zanzibar fortsætter og vi har i juli gennemført en evaluering af forløbet og besøgt de10 nye
grupper på Unguja.

•

Vi fortalte om Greener Camp i sidste nummer og om forsendelsen, vi har hjulpet med. Vi viser derfor et par billeder
af indretningen af stedet og brugen af udstyret. I den ene container vi har fået tildelt i år fra Genbrug til Syd, er der
også udstyr til Greener Camp.

”UHURU NA KAZI”
Knud Ochsner
Da min kone og jeg kom til Bukoba i efteråret
1958, hørte man overalt råbet ”Uhuru”. For
Tanganyika var jo endnu ikke frit, men blev
styret af England som et mandat under
FN, der støttede befolkningens ønske om
selvstændighed. Men Tanganyika African
National Union, TANU under lederskab af
Julius Nyerere slog fast, at råbet ikke kun
skulle være ”Uhuru!”, men ”Uhuru na Kazi!”
– ”Frihed og Arbejde”.
Det har jeg selv hørt Nyerere udtale, og
jeg mindes engang i sommeren 1959,
hvor han havde sagt ja til at tale i ”Bukoba
Discussion Club” – en nystiftet forening,
hvor medlemmerne især var studerende
på Makerere Universitet i Uganda, og hvor
jeg selv havde den ære at være ”Honerary
Treasurer”. Mødet foregik i den lutherske
kirkes ”Neighbourhood Centre” (”Nyumba
ya Ujirani”), som var åbnet samme år.
Nyerere, der selv havde gået på Makerere
og siden var den første afrikaner fra sit land,
der vendte hjem med en universitetsgrad fra

Europa (Scotland), gav de unge studerende
en vældig opsang:
”Når vi om nogle år får selvstændighed, er
det ikke landmanden eller arbejderen, jeg er
bange for – for han ved, at det ikke nytter
noget, hvis han ikke selv slider i det. Nej,
det er jer, som jeg frygter, for I har allerede
fundet ud af, at man kan slippe udenom
ved at lade andre tage slæbet!”.
Diskussionsklubben fik i øvrigt ikke nogen
lang levetid, men vi fik da besøg af endnu
en prominent taler, Oscar Kambona,
der et par år senere blev landets første
udenrigsminister. Han fortalte bl.a. om sine
oplevelser som jurastuderende i London, og
jeg husker en enkelt episode: Han var på vej
hjem fra City i et overfyldt tog, men fik klemt
sig ned ved siden af en skoledreng, der var
opslugt af en bog. Kambona kastede et blik
i den og så et flot billede af nogle dansende
masaier. ”Det land kommer jeg fra”, sagde
Kambona til drengen. Denne så skeptisk
op på ham og svarede: ”Det passer ikke!
Du ser ikke sådan ud!”.
Møderne foregik, som sagt, i kirkens
”Nabocenter”, som jeg fik ansvaret for,
da jeg havde bestået min ”Lower Swahili

Examination” og nok kunne forstå, men
ikke kunne tale swahili særligt flydende.
Centret rummede en boghandel, en
te-restaurant, et lille bibliotek med
tilhørende læserum, hvor der var aviser
og tidsskrifter, og endelig kirkesalen, hvor
der ifølge centrets vedtægter også kunne
holdes offentlige foredrag og vises film
og lysbilleder. Det måtte jeg dog hurtigt
holde op med, for menigheden kunne ikke
acceptere, at der så sad muslimer og røg
i ly af mørket. Men i stedet kunne jeg vise
film i det mere beskedne ”Welfare Centre”,
der var vores nabo. Filmene var en stor
succes især blandt afrikanerne, der ikke
havde råd til at gå i ”Nulite”, byens indiske
biograf. Det var især film fra ambassaderne
o.l., for de kunne fås gratis. Kristne film
blev jeg forsigtig med at vise, efter at
publikum havde set en film om Jesu dåb
i Jordanfloden; for nogle af dem afslørede
bagefter, at de troede, at den hvide mand på
lærredet virkelig var Jesus selv. Jeg kunne
frit låne en gammel filmfremviser fra det
regionale hovedkvarter på Rwamishenye.
Den blev passet af den svenske skoleleder
på missionærbørnsskolen, men da han
rejste til Sverige, måtte jeg snart stoppe
med de populære shows. Da jeg viste film

for sidste gang, fik jeg nemlig et stød, da
jeg tændte for apparatet. Men ”the show
must go on! – så når jeg skulle slukke og
tænde for filmene, gjorde jeg det under et
lille hop, så der ikke var jordforbindelse.
Det arbejde jeg holdt mest af, og som også
tog den meste tid, var biblioteket. Det var
jo en tid, hvor andre end hvide ikke havde
adgang til den mondæne club nede ved
Søen. Men her kunne alle komme.
Starten var ret beskeden, fordi bogbestanden mest bestod af bøger, som
private havde skænket. Men inden
længe kunne vi modtage kasser med
bøger på swahili og engelsk fra landets
hovedbibliotek i Dar es Salaam. Mr. Broome,
der var leder af landets biblioteksvæsen,
betragtede vores bibliotek som offentligt
bibliotek for hele regionen. Han havde
for øvrigt gode forbindelser med det
danske biblioteksvæsen, og med støtte
fra Danmark fik han bygget en række
biblioteker rundt omkring i hele landet. Det
nye bibliotek i Bukoba var dog først færdigt,
efter at vi var vendt hjem i 1967.
Der var mange tynde bøger på swahili, men
det var de engelske bøger, der blev udlånt,

og især faglitteratur, for de fleste lånere var
skoleelever eller nogle, der prøvede selv at
skaffe sig mere uddannelse.
Efter nogen tid fik jeg startet en lille
klub for medlemmerne, hvoraf de fleste
var afrikanere og asiater med nogle få
europæere. De fik et lille medlemsblad, der
bl.a. inviterede dem til møder i læsestuen.
Her kunne de høre foredrag og diskutere
på lige fod uanset køn og etnisk baggrund.
Foredragsemnerne var meget forskellige.
Jeg mindes, at jeg engang havde bedt en
ung engelsk veterinær om at fortælle lidt
om sit arbejde. Han var ret genert, ikke
mindst da han syntes, at han absolut skulle
indvie den brogede forsamling i, hvordan
han inseminerede.
Et forsøg, der ikke bar frugt, var at
oprette en dialoggruppe med deltagere
fra de forskellige religioner i Bukoba by,
muslimer, hinduer og kristne. Vi mødtes
kun et par gange, så sygnede det hen –
men biblioteket fik da en hel hylde med Sri
Aurobindos skrifter, skænket af en rig hindu.
Biblioteket krævede efterhånden meget af
min tid, men så fik jeg ansat en afrikansk
gymnasieelev, Christopher Labani, som
kunne passe det, når jeg var væk. Han
studerede siden på universitet ved Dar es
Salaam og gik siden ind i udenrigstjenesten.
Vi var otte år i Tanganyika/Tanzania, og de
var også et langt opgør med medbragte
fordomme, for at vi kunne se, hvad det
var for nogle mennesker, vi mødte, og for
manges vedkommende blev venner med.
Her var det en uvurderlig gave, at en ung
mellemskolelærer snart blev udnævnt til
ungdomssekretær. Det var Johanssen
Lutabingwa, der senere - efter at have taget
en universitetsgrad i England – blev kirkens
generalsekretær. Han har besøgt Danmark
mange gange, sidst her for et par måneder
siden i forbindelse med 30 års jubilæet for
venskabsforbindelsen mellem Nykøbing
Mors og Bukoba.
Allerede dengang var han en fabelagtig
organisator, og i løbet af et års tid havde vi fået
gang i det hensygnende ungdomsarbejde,
så der i hele kirkestiftets område – der
dengang også omfattede Karagwe –
efterhånden var 60-70 ungdomsgrupper,
hvoraf de fleste havde både unge mænd
og piger som medlemmer. Vi havde især
succes med at lave arbejdslejre, hvor vi
samlede kirkens unge fra et større område
og byggede hus for en menighedslærer
eller klinede en kirkevæg op o.l.
Der var også undervisning i hjemkundskab,
engelsk osv.. Her kunne vi sætte frustrerede
unge, der ikke havde kunnet komme videre
i skolesystemet, i gang med at lære fra sig
til andre unge, der var endnu ringere stillet.
Så var der også sport på programmet og
traditionel dans til lejrbålet om aftenen.
Før lejren sluttede, inviterede vi landsbyen
til underholdning, der bestod af sang,
bibeldrama og sketches – hvor det til tider
var svært at se, hvad der var hvad!
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Vi fik også et par at de traditionelle ”konger”
(”abakama”) til at skænke nogle pokaler,
så vi kunne invitere alle grupperne til at
konkurrere – f.eks i sang, hvad der var meget
populært. De digtede deres egne sange til
traditionelle melodier, og vindergruppen fik
så overrakt vandrepokalen af Omukama
Petro himself.

gudstjenesten i skolens lille geografilokale
på Nyakato, og det gav en anden positiv
stemning. ”Kun til helvede der tvinges,
men til himmelen, der ringes”, som gamle
Grundtvig sagde!
”Ringningen” skete, ved at et par elever
gik rundt og slog på tromme. De katolske
elever samledes et andet sted på skolen.

Både min kone, Karen, og jeg havde været
engageret i forskelligt ungdomsarbejde,
bl.a. i Studentersettlementet i Saxogade,
hvor Karens farbror, Otto Krabbe, var
forstander. Det var det, der havde fået os
til at svare på en annonce i ”Folkeskolen”,
hvor Dansk Missionsselskab søgte et
lærerpar til at hjælpe med ungdomsarbejdet
i den lutherske kirke i Nordvest-Tanganyika.
Min kone var lærer på Stevnsgades
Skole på Nørrebro, og jeg havde fået min
teologiske embedseksamen og var i gang
med Pastoralseminariet, men ville gerne
studere kirkeliv i udlandet, før jeg søgte
præsteembede herhjemme. Derfor havde
jeg søgt et legat for at studere i USA. Men
da vi så DMS´ annonce, tog vi mod til os
og søgte stillingen, og tre uger efter kunne
vi meddele slægt og venner, at nu skulle vi
altså 4 år til Østafrika i stedet for til Amerika.

Men i begyndelsen af 70erne blev der
bygget en lille kirke i udkanten af skolens
område, som alle kirkesamfund kunne
bruge, også folk fra landsbyen. Midlerne til
kirkebyggeriet kom fra en indsamling blandt
skandinaviske studenter.

Efter 4 måneders studieophold i London,
hvor jeg fik mulighed for at forbedre mine
meget
beskedne
engelskkundskaber,
og vi kunne se på socialt arbejde og
ungdomsarbejde, kunne vi rejse ud i
september 1958, efter at jeg var blevet
ordineret i Odense Domkirke af den nys
udnævnte biskop K.C. Holm.
Det første halve år gik med sprogstudier.
Det var meningen, at vi først skulle lære det
lokale sprog Luhaya, og derfor boede vi ved
Ndolage Hospital, hvor der var en dygtig
svensk sygeplejerske til at undervise os.
Men efter et par måneder fik vi besked om,
at nu kunne vi i stedet gå i gang med swahili.
Det viste sig, at være en god beslutning,
bl.a. fordi jeg kom til at rejse rundt i hele
Tanganyika/Tanzania som sekretær i den
lutherske kirkes ungdomskomité. Min kone
hjalp med i ungdomsarbejdet på forskellig
vis og fik også til opgave at undervise et par
afrikanske ægtepar, der skulle til Danmark,
i dansk, og efterhånden også en del
skandinaver i swahili. Men ellers havde hun
nok at se til derhjemme, da vi efterhånden
var blevet beriget med fire børn: Peter og
Henrik, født i vores første periode, Thomas
i den anden, og Hanne Mette, kort før vi
vendte tilbage i 1963.
Da vi var flyttet til Bukoba by i 1959,
blev jeg også andenpræst ved kirken i
”nabocentret”. Min første prædiken på
swahili varede ikke over 10 minutter og
havde taget mindst lige så mange timer at
skrive. Desuden havde jeg gudstjenester på
Kahororo, kirkens gymnasium lige nord for
byen, og på Nyakato, regeringsgymnasiet
en halv snes km. nord for Bukoba. Mens
kirkegang var tvungen på Kahororo, var
det helt frivilligt, om eleverne mødte op til
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I vores anden periode, da jeg ikke havde
så meget at gøre med ungdomsarbejdet,
blev jeg igen præst ved bykirken og gik
på husbesøg i hele Bukoba. Også på
regeringshospitalet, der lå over for Centret
– her hjalp vi patienterne med at låne bøger
på vores bibliotek, og ved hjælp af midler
fra Danmark kunne vi også lave et særligt
bibliotek for tuberkuloseafdelingen – deres
bøger måtte jo ikke byttes, men skulle blive
på afdelingen.
Når gudstjenesten var ovre i Centret,
skulle jeg en gang imellem ned til byens
fængsel og holde gudstjenesten for
de protestantiske fanger. Det var jo en
afveksling for dem i det daglige trummerum,
så gudstjenesten var godt besøgt. Et lille
”menighedsråd” havde gjort alt klart: En
sovesal var ryddet, og der var lagt tæpper
i rad og række på cementgulvet, og et lille
vakkelvornt alterbord var pyntet med en
tom konservesdåse med blomster. Til sidst
kom varetægtsfangerne over under streng
bevogtning, for de skulle sidde for sig selv,
så de ikke kunne kommunikere med de
andre fanger.
Efter gudstjenesten gik jeg på ”husbesøg”
i varetægtsafdelingen. Her sad der en
tid to særlige fanger, isoleret i hver deres
celle, men ved siden af hinanden. De måtte
kun snakke med hinanden, med vagterne
og med præsten - og med en gammel
schweizisk missionær, ”Ma Boesch”, der så
fangebesøgene som sit særlige kald. Den
ene fange var muslim, en tidligere minister
fra Zanzibar; han havde været på fastlandet,
da den blodige revolution på Zanzibar brød
ud i begyndelsen af 1964, og derved undgik
han at blive slået ihjel. Den anden var hærens
tidligere næstkommanderende, en kristen
fra ”Brødrekirken” i Tabora. Han havde
benyttet oprøret på Zanzibar til at prøve
at komme til magten ved at lave sit eget
lille oprør, men Nyerere tilkaldte engelske
soldater fra Kenya, og de fik hurtigt slået
oprøret ned. De to prominente fanger havde
ikke andet læsestof end hver deres swahilibibel, som Ma Boesch havde foræret dem,
så jeg kontaktede myndighederne og
spurgte, om det var muligt, at de kunne
låne fra biblioteket gennem mig. Men min
anmodning blev afslået – for de skulle bare
sidde og skamme sig!
Selv om gudstjenesten i kirken i Centret

fulgte den lutherske salmebog, bestod
menigheden dengang af medlemmer fra
mange forskellige kirkesamfund – selv
nogle pinsefolk og adventister. Formanden
for menighedsrådet var en overgang fra
den anglikanske kirke – deres kirkebygning
nede ved Victoriasøen var blevet overdraget
til den lutherske kirke, og det var faldet
i min lod at holde gudstjenester søndag
aften efter anglikansk liturgi. En amerikansk
flygtning fra Congo fik dog efterhånden
startet en lille pinsemenighed (en af mine
gymnasieelever, der har været ansat i
Tanzanias efterretningstjeneste, har siden
fortalt mig, at de holdt Mr. Green under
observation, da de vidste, at han sendte
rapporter til CIA).
I dag er forholdene helt anderledes: Bukoba
by er vokset til det mangedobbelte og
rummer mange forskellige kirkesamfund.
Den anglikanske biskop bor nu nede ved
sin smukt restaurerede kirke, og også den
græsk-ortodokse biskop bor i Bukoba,
hvor der er mange andre kirkesamfund. Det
største og ældste er den romersk-katolske
kirke, der endelig har fået bygget den store
katedral færdig, hvor den første afrikanske
kardinal, Laurean Rugambwa, nu er stedt
til hvile.
Siden Bukoba by opstod for over 120
år siden, har der boet mange muslimer i
byen, både afrikanere og asiater og såvel
sunni som shiiter og ahmadiya muslimer.
Forholdet mellem kristne og muslimer var
dengang ret afslappet, mens der kunne
opstå strid mellem de afrikanske moskeer.
Mit vigtigste arbejde blev efterhånden
undervisningen på gymnasierne. Både i
første og anden periode boede vi noget af
tiden på Kahororo, og de sidste par år var
jeg skolens præst, ”chaplain”, hvor jeg også
underviste de katolske elever i ”scripture”.
Det var efter ønske af en katolsk skolepræst,
der til gengæld sørgede for undervisning
af de protestantiske elever på Ihungo,
det katolske gymnasium. Der var mange
elever, der valgte ”scripture”, da kravet til
studentereksamen var ret overkommeligt
(”Form Four Cambridge Examination”).
Jeg fik kun en enkelt muslimsk elev, da det
krævede skriftlig tilladelse fra forældrene,
hvis muslimer ville deltage. Men i et enkelt
semester fik jeg lejlighed til at undervise de
første gymnasieklasser i matematik, hvor alle
deltog. Der manglede en matematiklærer,
og jeg tilbød at tage timerne, mod at
skolens afrikanske rektor, der også var
præst, tog nogle af mine religionstimer. Da
jeg er matematisk student fra Frederiksberg
Gymnasium, voldte stoffet ingen problemer
– med undtagelse af det håbløse engelske
målesystem, når jeg skulle rette opgaver.
Derudover deltog jeg med glæde i skolens
øvrige aktiviteter og var bl.a. leder af ”Indoor
Games Club”, hvor jeg fik lært reglerne for
”Rwesho”, den lokale form for ”Kalaha”,
mens jeg underviste i skak og fik stillet et
hold på benene, der kunne kæmpe mod et
hold fra gymnasiet i byen, ledet af Bjørn, en
dansk ulandsfrivillig.

De fleste af eleverne på Kahororo kom fra
Kagera-regionen, men nogle kom også
langvejs fra, syd og øst for Victoriasøen.
Jeg var interesseret i at vide mere om deres
lokale traditioner og måder at tænke på,
og hvordan det også prægede dem selv.
Derfor samlede jeg en del materiale, enten
ved at udlove en lille bogpræmie til den, der
kunne skrive den bedste stil om de gamle
skabelsesmyter, heksetro, drømmetydning
o.l. – eller ved at få deres engelsklærer til at
give dem et sådant emne.
Materialet fik jeg senere stor gavn af
til mine to gymnasiebøger ”Afrikansk
Livsforståelse”,1969,73 og ”Kagera”, 1993)
og til en længere artikel i ”Journal of Religion
in Africa” i 1971 (”Church, School and the
Clash of Cultures”).
Her tillader pladsen kun, at jeg beretter
om en enkelt episode: Hele skolen
havde en eftermiddag været inde på
byens fodboldstadium og hørt præsident
Nyerere tale. Da vi til slut rejste os og sang
nationalsangen, tabte Nyerere sin stok, og
da han bagefter bøjede sig for at samle den
op, så han en mand, der stadig sad ned.
Denne blev straks arresteret for manglende
respekt for nationen. Da jeg om aftenen
faldt i snak med et par af de ældste elever
om denne begivenhed, sagde de til mig:
”Det var stokken, der fandt ham!”. Når jeg
husker disse ord, er det fordi, jeg er sikker
på, jeg slet ikke ville havde lagt mærke til
dem nogle år tidligere; men for eleverne var
en naturlig del af deres ”magiske” univers.
Var en skoleelev i nød, kunne han også finde
på at kontakte en lokal åndepræst. Det
oplevede jeg på Nyakato, hvor en af mine
elever havde fået stjålet sine skolepenge,
som han lige havde medbragt hjemmefra.
Med hjælp fra den engelske lærer, der
havde opsyn med elevens sovesal, fik han
alle de andres skabe låst op og undersøgt,
men hans penge blev ikke fundet. En uge
senere kom eleven igen til læreren og bad
denne om igen at undersøge en bestemt
elevs skab. Det ville læreren kun gå med til,
hvis eleven fortalte, hvorfra han havde sin
mistanke. Denne måtte så fortælle, at han i
sin nød havde besøgt en kendt åndepræst
og ”seer” i nabolaget; denne havde fortalt
ham, hvor han skulle lede. Læreren tilkaldte
nu den mistænkte, og pengene blev da
også fundet i hans skab. Det kan vi jo
nok finde flere forklaringer på, men der er
ingen tvivl om, at eleven troede, at det var
”seeren”, der havde hjulpet ham.

For eleverne skabte
modsæ t ninge r ne
mellem livet hjemme
i landsbyen, hvor
de
var
vokset
op
med
faste
traditionelle normer,
og tilværelsen på en
kostskole, hvor der
gjaldt mange andre
strenge
regler,
til
tider
stærke
spændinger. Det kunne man opleve, når de
fik lejlighed til at slappe helt af, f.eks. når
der en lørdag aften blev vist en cowboyfilm
i den store spisesal: Larmen fra publikum
var øresønderrivende, og det gav luft (at
de så holdt med de få tapre hvide mod de
angribende rødhuder, var helt uvæsentligt!).
Tragisk var det derimod, når presset fik en
elev til at bryde sammen. Således oplevede
jeg engang, hvor jeg kort før eksamen havde
givet min klasse på Nyakato en opsang for
at få dem til at tage sig sammen, at så snart
jeg forlod klassen, brød den bedste elev
sammen, skønt han netop intet havde at
frygte. Han talte i vildelse, og jeg måtte med
hjælp af et par af hans klassekammerater
bringe ham til hospitalet i Bukoba, hvorfra
han senere blev sendt hjem til Tabora.
Først et år efter kunne han vende tilbage
til Nyakato.
Endnu værre var det, når det smittede, så
en hel skole måtte lukke. Det skete f.eks. på
pigemellemskolen Kashasha, som måtte
lukkes to gange - i 1963 og 64. Mange af
de syge blev sendt til Ndolage Hospital,
hvor tre svenske læger bagefter skrev en
rapport, ”Mass Hysteria in an African Girl
School”. Den slutter med at berette om
en lignende epidemi i Uganda i nov. 1963
og omtaler, hvilken konklusion en afrikansk
psykiater dengang kom til:
”Dr. B. Kagwe found that all the clinical
studies proved, without doubt, the
diagnosis of Conversion Hysteria. He also
believes that the main cause is the difficult
situation for the young people, who, at
schools, and churches, are indoctrinated
with new beliefs, but at home they are
continuously exposed to traditions. This
contrast results in a conflict that must be
resolved in one way or another. To eliminate
the anxiety one may choose between “going
native” or reverting to total westernization.
As in theses epidemics one may elect to
get “sick” to escape the difficult situation”.

De var ikke bange for at bruge nye ord, selv
om de så kunne ramme lidt ved siden af, som
medhjælperen ved det lille skolebibliotek,
der satte følgende bekendtgørelse op:
”No one must take away any book before
insulting the Assistant Librarian”.
Mange var gode talere, og jeg mindes den
flotte tale, som the head prefect holdt,
da skolen havde haft en fornøjelig aften,
hvor pigerne fra de øverste klasser på
Rwamishenye Middle School var deres
gæster. Han sluttede talen med dette
ønske:
”At last I am happy to say a sorrowful
goodbye!”
Endnu mere blomstrende kunne sproget
blive, når de skulle udtrykke sig skriftligt: En
tidligere Kahororo-elev begyndte et brev til
min kone med følgende svada:
”My Dearest Mrs. Ouxcina,
I have this honour to have this short
oppotunity to ponder and sumarizing you,
according to my atmospheric pressure…”
Så vidt vi husker, gik brevet ud på at anmode
hende om at give ham noget havearbejde.
Siden vi vendte tilbage til Danmark i
sommeren 1967, har jeg fem gange
været på kortere besøg i landet, men
også forsøgt at følge udviklingen nøje ikke
mindst gennem kontakt med vore venner
derude. Hasle Sogn i Århus, hvor jeg var
sognepræst, har været venskabssogn
med Kyaitoke sogn siden 1975, og nogle
af mine børn og børnebørn har besøgt og
arbejdet i Tanzania – og så hjælper blade
som ”Danmission Magasin”, ”U-landsnyt”
og ”Kumekucha” jo også med til at holde
én orienteret.
Meget er forandret i Kagera-regionen. Hvor
jeg dengang kunne besøge en afsides
landsby som den første ”mzungu”, dvs. ”en
løjerlig fyr”, så kan man i landsbyen nu holde
kontakt med nær og fjern via mobiltelefon,
og børnene render rundt i fodboldstrøjer
med de verdenskendte stjerners navne på
ryggen.
Meget er forandret, men stadig gælder
Nyereres gamle slagord ”Uhuru na Kazi!”
•

Redaktørens tilføjelse: Uhuru na
Kazi blev siden ændret til ”Uhuru
ni Kazi” Frihed er Arbejde, som
det også ses på dette glas fra
TANU’s 20 årsdag.

Eleverne var stolte over at være kommet
videre på gymnasiet og ivrige for at forbedre
deres engelskkundskaber. For mange kneb
det dog i starten at komme fra en ”middle
school” med udelukkende afrikanske
lærere til et gymnasium som Kahororo,
hvor de i dagens løb også måtte lytte til et
engelsk, der blev udtalt med skandinavisk,
amerikansk eller indisk accent! Så var det
en hjælp, hvis læreren kunne slå over i
swahili.
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Udvikling og overlevelse i Maasai
landsbyen Esirwa, Ngorongoro
Steen Pedersen
Siden mit første besøg i Ngorongoro i 1984
har der ikke været mange forbedringer
af livsvilkårene for de Maasaier, der lever
midt i dette naturvidunder. For langt de
fleste beboere her i Tanzanias største
turistattraktion, er der stadig lang vej til
udvikling i lokalsamfundene. Det på trods
af, at der lægges rigtig mange penge af
besøgende hver dag i Ngorongoro.
Efter at kvæghyrder i århundrede har delt
savannens græssletter med store flokke
gnuer, zebraer, elefanter og løver i et
bæredygtigt samliv, så har det ændret sig i
Ngorongoros nyere historie.
Den kæmpestore Serengeti Nationalpark
blev først udlagt som et beskyttet
“Game Reserve” i 1929 og senere
udlagt som Nationalpark i 1951. Men da
dyrebeskyttelse interesser allerede da
argumenterede for, at naturbeskyttelse
var uforeneligt med dyrkning af fødevarer
og beboelse i nationalparken, fik de
myndighederne til at flytte folk ud af den
nye Nationalparks områder. Det medførte
skarpe protester fra Maasaierne, der
boede på Serengeti sletten og i
Ngorongoro højlandet, da det ville
fratage dem deres livsmuligheder.
I 1959 besluttede det engelske kolonistyre derfor at ændre nationalparken til
Serengeti National Park på 14,760 km2
og Ngorongoro Conservation Area på
8,292 km2. Myndighederne garanterede
så Maasaierne deres ret til

fremover at bo i og holde deres kvæg i
Ngorongoro Conservation Area (NCA), som
kompensation for at opgive deres historiske
græsningsrettigheder til Serengeti og
Ngorongoro krateret. Desuden blev der
etableret et kompensations program, der
oprettede vandforsyning, sundheds og
dyrlæge service for Maasai befolkningen i
NCA.
Efter uafhængigheden blev kompensations
programmet hurtigt forsømt, da den nye
stat ikke så Maasaiernes produktionsform
som bidragende til nationens udvikling. Livet
blev hårdt for Maasaierne, der ved siden af
deres begrænsede kvæghold dyrkede små
marker med majs for at overleve.
Men i 1975 forbød myndighederne
dyrkning i NCA og håndhævede forbuddet
hårdt, så de familiefædre der fortsatte med
at dyrke majs for familiens overlevelse blev
fængslet. Der blev i 90erne dispenseret for
dyrkningsforbuddet, men det er de sidste
år igen blevet strengt håndhævet.     
Derfor er Maasaiernes overlevelse og
traditionelle økonomi nu ved at bryde
sammen i NCA.
Myndighederne har
ikke i tilstrækkelig grad opfyldt deres
forpligtelser for at skabe andre indtægter
for befolkningen og ernæringstilstanden
er forværret, til en tilstand tæt på
underernæring, specielt for børnene.
Det er svært at se hvordan Maasaierne i
NCA skal overleve uden at få tilladelse til
at dyrke basale fødevarer eller i stedet få
mulighed for at etablere andre blivende
indtægter, der kan garantere dem en
tilstrækkelig indkomst til at føde familierne.

Befolkningen i de mange landsbyer - tæt
på luksus hoteller - tæt på de mange store
safari biler - tæt på de mange udenlandske
besøgende, kan daglig se, at der lægges
store penge hos myndighederne.
Pengene går til hoteller, safari firmaer
og camps, der er ejet af forretningsfolk
uden for Ngorongoro, som hovedsageligt
ansætter uddannet personale fra de store
byer og Kenya.
I Esirwa landsby, 20 kilometer fra det
berømte Ngorongoro krater, har man
besluttet sig for, at man vil prøve at ændre
situationen og forbedre livsvilkårene ved at
få del i turistindtægterne. Så landsbylederne
har indledt en dialog med myndighederne
og safari firmaer for at få indtægt og
udvikling til landsbyen. Imens de selv har
taget initiativer for at hjælpe de svageste,
hvor de er startet med at oprette en lilleskole
med børnehaveklasse og et børnehjem for
forældreløse.
Men det er kun begyndelsen siger
initiativtageren Ndoros Birikaa;
“vi har fået indregistreret en landsby
udviklingsorganisation Esirwa Community
Based Organisation, har etableret os med
en valgt ledelse og fået de administrative
formalia i orden. Vi går derfor nu i gang
med det grundlæggende organisatoriske
arbejde og en demokratisk bevidstgørelse
i landsbyen, så vi sammen kan opnå
konsensus om vores udviklingsprioriteter.
Vi får hjælp af nogle meget erfarne
udviklingsarbejdere, som støtter os med
ledertræning og rådgivning. Ud over den
støtte vi indtil nu har fået uformelt, forbereder
vi os på at kunne modtage projektstøtte
og når vi er klar, at
være i stand til at
gennemføre udviklingsprojekter i vores
landsby”.
Denne første fase af
udviklingsarbejdet
har været støttet
privat med Ndoros
som
ankermand.
Han har fået stor
hjælp
af
Alais
Morindat, som med
mange års erfaring
i landsbyudvikling i
Maasai
landsbyer,
gerne vil hjælpe
med at starte en
lokalforankret Community Based Organisation (CBO) i
Ngorongoro Conservation Area for første
gang.
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Ndoros og jeg har i et snart mangeårigt
samarbejde erkendt, at den eneste
mulighed for at få etableret en bæredygtig
økonomisk udvikling i
landsbyerne i
Ngorongoro, er at få del i turistindtægterne
(dette er forøvrigt en mangeåring anerkendt
udviklingstrategi brugt i store dele af Afrika).
Jeg og min datter Lærke, som har levet sine
første år i Ngorongoro, er derfor indgået i
et samarbejde med Ndoros om at etablere
et safari firma med camp, baseret i Esirwa
landsby.
MaasaiLiving Ltd. er et nyoprettet
aktieselskab
med
Ndoros
som
hovedaktionær, der indgår i et tæt
samarbejde med landsbyen for at
skabe arbejdspladser og indtægter i
lokalsamfundet. Samtidig promoverer vi
Esirwa som destination for andre safari
selskaber.
Vi har allerede lavet et stykke arbejde
med at forhandle med NCA, som har
indvilliget i at de selskaber, der besøger
eller overnatter i hele Esirwa området,
betaler royalties til landsbyen i stedet for
til NCA myndighederne. Flere selskaber er
allerede begyndt at komme med gæster
til Esirwa, hvor de betaler kontant til de
bomaer og familier de besøger, samtidig
med at de, ligesom MaasaiLiving, betaler
afgifter til landsbyen og bidrager til
udviklingsaktiviteter i Esirwa. Derudover har
flere safari gæster ønsket at bidrage med
større og mindre beløb.

Med oprettelsen af Esirwa CBO har
landsbyen nu den bedst mulige institution
til at modtage både formaliseret og
spontan støtte, som efterfølgende bruges
til de udviklingsaktiviteter, der er opnået
konsensus omkring.
Udført med omtanke mener både vi og
landsbyen at ansvarlig turisme kan give
gæsterne en ægte indsigt i kulturen og
de sociale forhold. Dermed skabes der
en bæredygtigt økonomisk udvikling, hvor
forretning og lokalsamfunds udvikling går
hånd i hånd. Der vil være mulighed for
at arrangere kortere eller længerevarende
ophold i Esirwa for dem, der ønsker at
fordybe sig i de lokale forhold. Derved
skabes der lokale arbejdspladser og
desuden fremmes mellemfolkelig forståelse
og kulturel udveksling.
DANTAN, har indledt et samarbejde med
Esirwa CBO hvor vi til at begynde med har
lovet at støtte med rådgivning og teknisk
ekspertise i opstartsfasen for landsby
udviklingsarbejdet.

Møde i Esirwa med Steen og Ndoros

DANTAN’s bestyrelse har nedsat et lille
udvalg, som efter det første møde har
lavet oplæg til to arbejdsgrupper, som
skal understøtte Esirwa CBO i dennes
tidlige organisatoriske udvikling;
- udvikling af Esirwa CBO’s
website, visuelle identitet og
kommunikationsstrategi,
-fundraising til støtte for Esirwa CBO’s
grundlæggende organisationsudvikling
og efterfølgende specifikke udviklings
aktiviteter.
Vi søger dertil nu interesserede, som
har lyst til at deltage i og bidrage til
arbejdet.
Hvis du er interesseret, så send en
mail til Lærke Ackrey Pedersen,
lap@eastafrica.dk

I oplægget til CBO arbejdet i Esirwa,
Alais Morindat, min egen og DANTANs
involvering er der, ud over den konkrete
støtte til udviklingsaktiviteter i Esirwa
landsby, en forventning om, at en succesfuld
implementering af Esirwa CBO arbejdet,
kan skabe en model til efterfølgelse for
andre lokalsamfund i NCA.
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De smukke smil og den orale sundhed i Tanzania
Monica Mahona
Da jeg besøgte Tanzania første gang for ca.
32 år siden, blev jeg både forblændet og
betaget af de smukke hvide tænder jeg så
overalt hos befolkningen. Hos det lille barn,
hos de unge, ja selv i det aldrende ansigt,
fyldt med furer og rynker, var tandsættet
intakt og hvidt som nyfalden sne.

Jeg har gentagne gange oplevet hvordan
tandpine og tandbylder har haft alvorlig
indvirkning på folks hverdag. De voksne
kan ikke passe deres arbejde. Den daglige
indtjening udebliver og for familien og
samfundet er det en stor økonomisk byrde.
Jeg har mødt børn, der ikke kommer i skole
pga. frygtelige smerter, eller som fyldes med
smertestillende medicin af forældre, der
ikke kan skaffe penge til de omkostninger,
der er forbundet med et tandlægebesøg.
På landet hvor der er langt til et hospital
med tandlægeklinik, er det nærmest en
katastrofe, når et familiemedlem rammes
af problemer med tænderne, fordi det
samtidig betyder, at der skal bruges
penge på overnatning og måltider uden for
hjemmet. Og det er der kun de færreste,
der har råd til. I de fleste tilfælde, ender det
for øvrigt med at tanden eller tænderne
bliver trukket ud. Det er ikke kun dårligt for
helbredet, men går i allerhøjeste grad også
ud over selvværdet.

Dengang var det ikke ualmindeligt, at se folk
gå rundt og skrubbe tænder med en gren
fra Salvadora persica, et træ der udmærker
sig ved, at de små grene kan bruges som
mswaki, der på swahili betyder tandbørste.
(Barken indeholder et antibiotisk stof, der
forhindrer vækst af bakterier og dannelse af
plak). Der var heller ikke det store udbud
af slik og søde sager, og sodavand hørte
bryllupper, højtider og den mere velstillede
del af befolkningen til.

I dag bugner supermarkederne, de små
lokale butikker og gadehandlernes kurve,
af slik og slikkepinde i farvestrålende
papirer. Kiks med creme, frugtyoghurt,
sodavand og juice bliver indtaget i store
mængder, og det er ikke ualmindeligt at se
morgenmaden, blive skyllet ned med Coca
Cola eller Fanta.
Det der engang var forbeholdt de rigeste
i samfundet, har flere og flere nu fået
adgang til, og det kan bl.a. ses på den orale
sundhed.
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I de sidste 3 år har jeg set mange
undertrykte smil i Tanzania eller smil gemt
bag en hånd, fordi tænderne mangler eller
er fyldt med caries, og det har gjort et stort
indtryk på mig.

Hvis nu jeg kunne nøjes med at bruge
fortællingen, og lade en Tanzaniansk tegner
lave illustrationer, så kunne Karius og Baktus
blive ”afrikanere”, historien kunne gøres
Afrikansk, og derved kunne det (måske)
blive lettere for børnene at identificere sig
med dem.
Desværre fik jeg ikke lov til at oversætte
historien uden at bruge de originale
tegninger. Æv! Hvordan kunne jeg så hjælpe
de Tanzanianske børn og deres forældre
med at fokusere på tandsundheden? En
ting der har ligget mig meget på sinde,
efter at have mødt så mange mennesker
med ulidelige smerter og lavt selvværd pga.
problemer med tænderne.
Der var én, der foreslog mig, at jeg kunne
skrive en historie selv, og så lade mig
inspirere af Karius og Baktus, men da jeg
hverken er forfatter eller tandlæge syntes
projektet at være noget af en stor mundfuld.
Desuden skulle der bruges penge til sådan
et projekt, og dem havde jeg ingen af.
Jeg gik i gang med at søge økonomisk
støtte fra legater og fonde, men desværre
var der ingen der syntes om min ide, eller
også var der bare nogle andre, med bedre
ideer end min. I hvert fald var de breve jeg
fik retur ”høflige afslag!”
Jeg har engang læst, at man skal forfølge
sine drømme, og i dette tilfælde hjalp
banken mig til at gøre det muligt (vha et
banklån) i det mindste at prøve. Jeg vidste
ikke, hvordan jeg skulle gribe det hele an,
eller hvor meget jeg skulle gøre og for hvem
og med hvem. Det eneste jeg vidste, var
bare, at jeg gerne ville være med til at gøre
Tanzanianerne opmærksomme på, at det
her problem skal tages meget alvorligt.

Kan Karius og Baktus mon hjælpe
børn og forældre i Tanzania til bedre
tandsundhed?
Det spørgsmål dukkede op igen og igen
og jeg satte mig for at undersøge, om jeg
kunne få tilladelse til at oversætte Karius og
Baktus til swahili. Jeg kontaktede afdøde
forfatter Thorbjørn Egners familie, og
forelagde dem ideen. Men i mellemtiden
dukkede et andet spørgsmål op. Ville de
Tanzanianske børn overhovedet kunne
relatere sig til to små ”hvide” trolde? Det
kunne jeg ikke vide, men jeg tvivlede.

Jeg tog kontakt til Tandsundhed uden
grænser for at høre om de havde nogle
gode råd og ideer, og mødet med dem,
var utrolig inspirerende og gav mig mod
på, at gå videre med mit eget projekt.
Tandsundhed uden grænser gør en stor
indsats i Rwanda (og andre steder i verden)
og vil i fremtiden gerne udføre deres frivillige
arbejde i andre afrikanske lande. Da
Tanzania står mit hjerte meget nært, syntes
jeg selvfølgelig, at de skal tage til Tanzania.
I juni 2012 tog jeg så til Tanzania for at finde
ud af, om der var noget jeg kunne gøre for
at hjælpe det smukke hvide smil tilbage til
Tanzanianerne.
Jeg begyndte at læse alt hvad jeg kunne
finde på nettet om tænder og tandsundhed.
Jeg
besøgte
tandlægeklinikken
på
Mwananyamala Hospital i Dar Es Salaam
som jeg havde fået kontakt til, via en
ung Dansk kvinde (Louise Hagengaard)
for at blive klogere på tandsundheden i

landet, og på om der bliver gjort noget fra
regeringens side, for at oplyse befolkningen
om forebyggelse og sundhed.
Regeringen i Tanzania er på vej med at
sætte fokus på tandsundheden blandt
befolkningen, men det går langsomt. Der
er stor mangel på uddannede tandlæger
og tandplejere, klinikkerne på hospitalerne
er gamle og slidte, og der er ikke meget
oplysningsmateriale tilgængeligt for børn
og forældre, så landet står overfor en
enorm udfordring mht. den orale sundhed.
Et stort problem er for eksempel, at folk
ikke ved, at sukker og syreholdige ting som
slik, kiks, sodavand og juice samt rygning,
hænger sammen med tandsundhed og
helbred. Og et andet problem er manglende
mundhygiejne.
Når jeg spurgte folk, om de havde en
tandbørste svarede de fleste ja, men når
det kom til at bruge den, og til hvor gammel
den var, var det tydeligt at der skal meget
mere oplysning til. Det kom klart frem, at
tandbørsten ikke bliver brugt lige så flittigt i
dag, som før i tiden.

Der er kommet en del private
tandlægeklinikker i Dar es Salaam, men der
er ikke mange der har råd til at få ordnet
tænder i en klinik, hvor det koster mere end
en månedsløn bare for et enkelt besøg.
Jeg fandt dog ud af, at der er blandt
befolkningen er nogle, der kan blive fritaget
fra betaling på regerings tandklinikker.
Det er :
-Børn under 5 år
-Gravide
-Mennesker med kroniske sygdomme som
f.eks. HIV, Aids, TB og sukkersyge
-Ældre over 60, der ikke selv er i stand til
at betale.
Men det er de færreste, der kender til
denne dispensation og til hvordan man får
adgang til den, så her var endnu noget at
tage fat på.
En eftermiddag sad jeg og betragtede
nogle børn der legede. Et par stykker af
dem sad med en slikkepind i munden og
et andet af børnene sad med en stor pakke
chokoladekiks. De havde alle en sodavand
at skylle de søde sager ned med.
Jeg begyndte at tænke på hvad Karius
og Baktus kunne have heddet, hvis de var
”født” i Tanzania. Chafu na sukari! (Skidt
og sukker), Dudu na Haribu! (Parasit og
ødelægge). Og så fulgte en masse tanker
om, hvordan en historie kunne udspille sig,
hvis fortællingen skulle være til Tanzanianske
børn. Måske jeg alligevel godt kunne skrive
en historie om to små et eller andet, uden
at det nødvendigvis VAR, Karius og Baktus.
Efterskrift:

Nogle brugte kun tandbørsten en gang om
ugen, eller hvis de skulle mødes med en
kæreste, og mange af de tandbørster jeg
så, havde nærmest ”midterskilning” fordi
de var meget, meget gamle.
Jeg spurgte nogle unge mennesker, om
hvorfor de ikke brugte den effektive og
billige mswaki, og i storbyen var de ved at
dø af grin over spørgsmålet ”Hellere ingen
tandbørste, end en mswaki”. Eller ”Tror
du jeg er fra landet”? Sådan lød det flere
gange. Mswakien bruger man simpelthen
kun, hvis man er en bonderøv!
Mswaki sælger

Inden jeg rejste hjem fra Tanzania i 2012,
havde jeg truffet en publisher, der syntes
rigtig godt om idéen med Dudu og
Haribu som undervisningsmateriale om
tandsundhed i Tanzania. Han ville udgive
historien på swahili, og senere på engelsk.
Publisher skulle stå for alt, lige fra redigering,
layout, distribution og til godkendelse fra
undervisningsministeriet, så bogen kan
bruges som undervisningsmateriale i de
små klasser. Forlaget udgiver en stor del
undervisningsmateriale til landets skoler,
så jeg var glad og forventningsfuld, da jeg
rejste tilbage til Danmark.
Men efter jeg rejste skete der ingen ting.
Publisher var utrolig svær at få fat på, og
når det endelig lykkedes, sagde han, at
jeg ikke skulle være nervøs, vi havde jo en
aftale, men han havde bare rigtig travlt i
øjeblikket.
(Det skal til hans forsvar siges, at han
havde fået en kæmpe ordre fra regeringen
på bøger, der skulle ud til landets 16.000
offentlige skoler, så han havde meget travlt).
Illustrator var heller ikke færdig med sin del
af opgaven, og også han, var svær at få

fat på, så i april 2013 besluttede jeg mig
for at rejste til Tanzania for at følge op på
udgivelsen af Dudu og Haribu.
Når jeg nu alligevel var tilbage, kunne jeg
lige så godt besøge et par tandklinikker
og hospitaler for at høre, om der på det år
der var gået, var sket nyt mht. udbuddet
af undervisningsmateriale til forebyggelse
af caries blandt skolebørnene. Og som
forventet, var svaret nej. Igen og igen, blev
der fortalt om tænder der hver dag bliver
trukket ud, pga. tandpine og sygdom. Alle
gav udtryk for, at der mangler oplysning
om forebyggelse og tandsundhed blandt
befolkningen.
Jeg besøgte også Doctor Msafiri fra
Ministry of Health and Social Welfare der
har været med til, at udarbejde regeringens
”Strategic Oral Health Plan 2012-2017.” En
velmenende strategiplan, som jeg desværre
tror, bliver svær at føre ud i livet uden hjælp
udefra. Tanzania råder ikke selv over faglige
resurser og økonomien i landet tillader det
højst sandsynligt heller ikke.
Visionen i strategiplanen er bl.a. at uddanne
langt flere tandlæger og andet tandfagligt
personale, og at få dem fordelt ligeligt ud
over hele landet på hospitaler og små
Health Care klinikker.
I 2011 var der 558 uddannede ORAL
HEALTH CARE PROVIDERS til en befolkning
på 43.601.796 fordelt over hele Tanzania.
Det betyder 1 pr. 78.139 indbygger. Og
med ca. 30 uddannede personer om året,
er der et stykke vej endnu for at nå det mål.
Desuden mangler der undervisningsmateriale på uddannelsesstederne for
tandplejepersonalet og deres udstyr er
mangelfuldt, forældet og nedslidt. Det i sig
selv, er en kæmpe udfordring for regeringen.
Der var begyndt at ske en lille smule rundt
omkring. Jeg så firmaet Chemicotex, der
sælger Whitedent tandpasta og tandbørster,
køre rundt i deres flotte reklame biler med
billeder af storsmilende børn.
De kører ud med blokvogn, hvor de
over højtaleranlæg tiltrækker sig folks
opmærksomhed ved at spille ekstremt høj
musik. Der er underholdning i form af unge
mennesker der står og danser og reklamérer
for Whitedent tandpasta, og bagefter kan
man så købe en tube tandpasta lidt billigere
end hvad det koster i supermarkederne.
Ikke et ord om sukker, syre eller caries.
Colgate er også kommet på banen. Der
hænger plakater med billeder af en dreng,
der har taget et stort bid af et æble, eller
et sukkerrør og ovenover står: Colgate, for
bedre og stærkere tænder, tandlægernes
foretrukne.
De er fine, men om det hjælper på
tandsundheden, tvivler jeg dog meget på,
hvis der ikke gøres mere end det.
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eller tandlæge, har jeg
brug for folk der har lyst
til at hjælpe, og som
syntes det kunne være
spændende at indgå i
projeket
Der skal bruges penge
til projektet og de skal
søges først, men hvor
der er vilje, er der vej, så
hvis du er interesseret,
er du/i velkommen til
at kontakte mig så vi i
fællesskab kan forme
og udføre projektet.

Det kan desværre kun gå for langsomt og
det vidner Fega på nu 4 år om.

En dag mødte jeg David, en ca. 10 årig
gadedreng, der lå på en bænk og græd af
tandpine. Jeg tog ham med til Shree Hindu
Mandal hospital, hvor han fik trukket tanden
ud og fik penicillin til 6 dage.
Tandudtrækningen kostede 30.000 Tsh
(ca.109 kr.), det kostede 6.000 Tsh at blive
indskrevet for at komme ind til tandlægen,
og medicinen kostede 8.000 Tsh. Flere af
hans tænder var i så dårlig stand, at det kun
er et spørgsmål om tid, inden han næste
gang får voldsomme tandsmerter. Det
smerter helt at tænkte på, om der er nogen
der hjælper ham næste gang det sker.
På Kigamboni Health Center, et af de
hospitaler jeg besøgte, var kompressoren
til tandlægebordet gået i stykker og havde
været det meget længe. Personalet havde
anmodet regeringen om de 200.000 Tsh.
(725 kr.) det kostede at få det repareret,
men efter ½ år ventede de stadig, og
mange havde fået trukket tænder ud på
den bekostning (over 120 tænder). Da jeg
ikke selv har midler til at hjælpe de steder
der er behov for det (om end det bare er
småbeløb) tænkte jeg, at min egen venlige
og rare tandlæge i Danmark måske ville
hjælpe.
Jeg ringede til tandlæge Per Erik Pedersen
i Helsingør som sagde ja, uden at tøve. 3
dage efter var kompressoren repareret og
personalet var meget taknemlige og glade
for, at de ikke behøvede at afvise folk,
trække deres tænder ud, eller sende dem
videre til et andet hospital.
Min bog om Dudu og Haribu vil komme
på gaden i nærmeste fremtid, men det er
ikke nok hvis det sunde smil skal tilbage til
tanzanierne. Der skal massiv undervisning
ud til børn og forældre om sammenhængen
mellem indtag af sukker, syreholdige
fødevarer, slik, sodavand og rygning og
de alvorlige sygdomme det afstedkommer,
hvis den orale sundhed ikke kommer på
dagsordenen.
Jeg har fået tilsagn fra regeringen i Tanzania
til et pilotprojekt, om at bringe undervisning
ud til elever på 2 skoler i Dar es Salaam,
men da jeg hverken er uddannet tandplejer
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I Tanzania bliver en slikkepind (slang) kaldt
”en tandbørste af slik” og Fega, som jeg har
kendt i lidt over et år, bruger slikkepinden
flittigere end han bruger sin tandbørste.
Forrige gang jeg var i Tanzania forsøgte jeg,
at fortælle hans forældre, at Fega risikerede
at få huller i tænderne og voldsomme
smerter hvis de ikke er meget strikse med
at han skal børste tænder, når de nu giver
ham så meget slik. De sagde, at hvis han fik
ondt, kunne han ”bare” få tanden rykket ud,
for der kom jo snart nogle nye. Storesøster
på 7, har allerede fået trukket 2 tænder ud!

Tegning til bogen af
Amos Mtambala

HERI år 2013.
Marianne og Morten Øster
Også i år tilbragte vi ca. 3 måneder i
Tanzania med base på Heri Hospitalet som
ligger ikke langt fra Tanganyikasøen, og få
kilometer fra grænsen til Burundi. Det var
første år Marianne kunne være der lige så
længe som jeg, da hun gik på pension 1.
november 2012.
Efter en vellykket rejse med en student
Anne-Mette Hartung, der i 3 måneder
ønskede at prøve kræfter med praktisk
u-andsarbejde på Heri, ankom vi til Dar
es Salaam. Her rendte vi ind i problemer
da vi pt. ikke kunne komme videre med
Air Tanzania til Kigoma pga. et uheld, der
havde knust frontruden på flyvemaskinen.
Vi måtte med bus i 36 timer til Kigoma
hvor hospitalets Landcruiser hentede os.
Under det sædvanlige ophold i Kahama
for natten (Bussen holder stille fra kl.
21-6 af sikkerhedsmæssige årsager) var
vi i modsætning til tidligere busrejser så
heldige, at en ven fra hospitalet havde
sørget for overnatning på et dejligt rent
og ret billigt hotel, så vi slap for at tilbringe
natten i selve busssen, hvad vi ellers
tidligere har været nødt til. Vi var nødt til at
haste til hospitalet, da deres vandkraftværk,
som laver elektricitet til hospitalet, stod stille
på tredje måned pga. nedbrud i turbinen og
jeg havde reservedelen med fra fabrikanten
i Tyskland. Den lå i min ene kuffert. Selve
hospitalet fik strøm fra dieselgeneratorerne
og alle funktionærboligerne måtte nøjes
med elektricitet et par timer om ugen.
Efter nogle ugers forløb var alt repareret og
strømmen vendte stabilt tilbage overalt på
hospitalet og vi behøvede ikke længere at
sidde med tændte stearinlys og læse om
aftenen, men kunne nyde civilisationens
goder i form af elektrisk lys, når det blev
mørkt klokken 19 om aftenen.
Hospitalet havde ikke fået indkøbt de sidste
regnvandsbeholdere, da den fornyelse og
forbedring af det laboratorium, der fremstiller
væsker til intravenøst brug, havde været
dyrere at renovere end overslaget viste. De
penge jeg havde efterladt til begge projekter
rakte kun til det ene. Vi anskaffede så de
manglende vandbeholdere, så nu har hver
funktionærbolig en regnvandsbeholder,
der forsyner de ansatte med vand, når
tørketiden sætter ind. Alle de penge vi
bruger derude er de penge vi får ind til vores
støtteforening via fonde og medlemmer.
Vi nærmer os nu et medlemstal på 900,
men kan stadig bruge flere, der formedelst
100 kroner om året vil støtte foreningens
arbejde på Heri. De fleste penge vi havde
med denne gang blev dog anvendt på
at bygge tandklinikken op fra næsten
ingenting, illustreret ved medfølgende
billeder og Marianne vil fortælle om det
nedenfor.

Vi fik vores container på 40 fod ud til
hospitalet efter et langt og dyrt ophold i
havnen i Dar es Salaam. Det vil vi prøve at
undgå med den næste container, som vi
er ved at gøre klar til afsendelse i efteråret
2013 ved at få godkendt indholdet af de
tanzaniske myndigheder, inden vi sender
den, så opholdet i havnen bliver af få
dages måske ugers varighed i stedet for
2 måneder. Af skade bliver man klog, men
sjældent rig.

fra Heri Hospital, men de kan kun trække
tænder ud, hvis man skal til en ordentlig
tandlæge er man nødt til at rejse ca. 500
km. Det har lokalbefolkningen ikke råd til.
Når jeg (Marianne) har været med derude,
har jeg trukket tænder ud på nogle patienter,
når det har været absolut nødvendigt, men
der har ikke været faciliteter til det. Vi har
haft nogle ekstraktionstænger med derud
i kufferten, noget lokalbedøvelsesvæske
samt kanyler.

Nye projekter, vi arbejder med, er en
sygeplejeskole, der er ved at blive oprettet
ved hospitalet. Man er i fuld gang med at
indrette undervisningslokaler og værelser
til de studerende, men mangler kapital til
færdiggørelsen. En dygtig og fuldt kompetent
leder af en kommende sygeplejeskole
er antaget. Stabil eleforsyning også i
tørketiden, hvor vandkraftværket kører
med nedsat kapacitet eller helt er stoppet
pga. manglende vand i floden. Solceller til
elektricitet skal være med til at rette op på
dette, men vi har endnu ikke trods mange
forsøg fået en effektiv kontakt til et solidt
selskab, der vil hjælpe os med dette og vi
skal også have nogle flere penge. Hospitalet
har også ytret ønske om en ny og mere
effektiv vandforsyning fra en ny boring,
men mangler penge til at sætte det i værk
og endelig ønsker de også en øjenklinik
etableret i den ledige ende af huset, hvor
tandklinikken er indrettet. Behovet for en
sådan er stort og vi har skaffet et brugbart
og godt øjenoperationsmikroskop til at
operere grå stær. Apparaturet var for få
måneder siden i brug på et dansk hospital,
men blev pga. nyanskaffelse overflødigt,
hvorfor vi fik lov at overtage det.

Når vi er derude, har vi en House Boy, som
gør rent og vasker tøj. I 2011 kom han den
dag vi skulle rejse og sagde, at han havde
en slem tandpine. Jeg så på den dårlige
kindtand og sagde, at jeg desværre ikke
kunne nå at behandle ham, da vi skulle rejse
i løbet af ½ time. I 2012 kom han den første
dag vi var ankommet og sagde, at nu ville
han gerne have den dårlige tand ud, for han
havde stadigvæk ondt. Det drejede sig om
en fuldstændig nedkarieret visdomstand,
så den fjernede jeg og patienten blev
symptomfri og glad.

Baggrunden
for
en
kommende
tandklinik på Heri Hospital
Vi ønskede at bygge en tandklinik på Heri
Hospital, fordi vi så et stort behov for
behandling af tandsygdomme. Hvert år
når vi var derude, mødte vi patienter, som
havde slem tandpine og flere af dem havde
store abscesser (tandbylder) med fare for
spredning af betændelsen til hjernen eller til
knogler. Der er en tandklinik i Kigoma 65 km

til klinikassistenten, en hel ny tandlæge
unit foræret af firmaet Dentronic. Den er
ikke elektronisk men luftdrevet og simpelt
opbygget, desuden 2 mobile units. Vi
har fået brugte skabe, kontormøbler
og brugt røntgenapparat, desuden 2
brugte apparater til rengøring af hånd og
vinkelstykker. Foreningen har købt en brugt
autoklave til sterilisation af instrumenter og
en compressor, som med trykluft kan drive

Det viser lidt om hvor vanskeligt det er for
de fattige at få tandlægehjælp. Børnene
og også mange af de voksne tygger
sukkerrør og nogle drikker colaer, og det er
selvfølgelig ikke godt for tænderne.
Med en tandklinik ønsker vi at have så gode
faciliteter, at vi kan behandle kariesangreb
inden det bliver så alvorligt, at det bliver
nødvendigt at fjerne tanden. Vi vil også
gerne give oplysning om forebyggelse af
tandsygdomme.
Vi har fået brugte tandlægestole, stole
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tandlægeboremaskinerne. Penge hertil fik
vi fra Roskildefestivalfonden. Vi har fået en
del brugte instrumenter til tandklinikken,
men det bliver også nødvendigt at købe
noget nyt, når vi får penge til det.
Bygning af tandklinikken
I år byggede vi så tandklinikken. Der gik
lidt tid med at finde en dygtig og stabil
murer, men vi fandt én, der var virkelig god.
Hospitalets tømrer lavede tømmerarbejdet
mest i fritiden men også lidt i arbejdstiden.
Det samme gjorde hospitalets elektriker.
Det var vigtigt, at vi hver dag holdt tilsyn
med byggeriet, f.eks. opdagede vi en
morgen, da vi kom for at se hvad de lavede,
at de efter at have lagt de fleste lyse fliser
på klinikgulvet, var begyndt at lægge mørke
fliser tilfældigt ind mod endevæggen. Da
vi spurgte hvorfor de gjorde dette, fik vi
at vide, at de ikke havde flere lyse fliser.

Heldigvis sad fliserne endnu ikke helt fast,
så vi bad dem om at tage de mørke fliser
op. Vi måtte så af sted i bilen til Kigoma
og købe nogle flere lyse fliser. De synes
vel at en flise er en flise, mens vi syntes, at
klinikgulvet skulle være ensfarvet, da det jo
ikke fra begyndelsen var planlagt med flere
farver. Maleren, som skulle male væggene,
var en kvinde og hun gjorde et pænt stykke
arbejde.Desværre blev klinikken ikke helt færdig
mens vi var der, men vi har fået billeder på
mail fra Heri, som viser at klinikken nu er
færdig indvendig. De mangler at bygge et
lille hus til kompressoren udenfor.
Det regner meget i øjeblikket og de siger,
at de først kan bygge huset, når vejret er
blevet bedre. Noget af det allersidste der
skal gøres er at unit og kompressor skal
tilsluttes. Det kan de lokale ikke gøre, der
skal komme en tekniker fra Dar og gøre det.
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Vi har kontakt til en tysk medico-ingeniør
fra Dar. Han rejser rundt og tilser forskellige
hospitaler i Tanzania og Burundi. Han har
også været på Heri Hospital i juli måned,
men da var man ikke langt nok med
klinikken til at han kunne tilslutte unitten, det
var også ham der sagde, at kompressoren
skulle stå udenfor bygningen.
Bemanding af tandklinikken
Heri Hospitals administrator har kontakt
med en afrikansk tandlæge fra Dar, der
gerne vil arbejde på Heri. Vores planer er
så at få nogle danske tandlæger derud 1-2
måneder af gangen for at arbejde sammen
med den afrikanske tandlæge. Vi vil også
meget gerne betale tandlægeuddannelsen
for en lokal mand/kvinde, der vil
love bagefter, at arbejde nogle år på
tandklinikken på Heri,- en lokal person vil
måske på grund af familierelationerne blive
der længere.

Heri Støtteforening.
Vores forening bruger meget få penge til
administration, vi betaler selv vores rejser,
kasserer og sekretær arbejder gratis. Det
er dog nødvendigt at betale en revisor
til at lave regnskabet, men han gør det
billigt. Information til medlemmer sker
stort set elektronisk, kun dem der ikke har
adgang til e-mail får brev. Vores brochurer
bliver trykt til meget lav pris. De første vi
fik, var gratis. Alt i alt går de indsamlede
penge direkte til støtte for Hospitalet i
Tanzania.

I praktik i andre skoleformer på Haradal
Pre and Primary School i Arusha, Tanzania
Katrine Voight
Jeg er lærerstuderende fra Frederiksberg
seminarium. Imellem 2. og 3. år skal vi i
praktik i andre skoleformer. Dette kan være
på en specialskole, på efterskoler, museer,
fængsler eller mange andre muligheder og
heriblandt også andre lande.
Da jeg altid har rejst meget, vidste jeg efter
første informationsmøde i oktober 2012, at
jeg ville tage min praktik i et andet land. En
af mine venner der går på lærerseminariet
Zahle havde netop afsluttet sin praktik i
andre skoleformer og han havde været på
en skole i Arusha, Tanzania. Der skulle ikke
meget til før han havde fået overbevidst
mig om, at dette ville være det helt rigtige
for mit vedkommende. Vi startede med
at være en gruppe piger, der ville af sted,
men af økonomiske grunde endte vi med
at være to.
Vi startede planlægningen af praktikken
og rejsen i januar 2013, og det hele gled
uproblematisk frem. Vores kontakt til
skolen, var manden der også havde stiftet
skolen tilbage i 2005, Simon Severua. Han
var hurtig til at kommunikere via e-mail og vi
følte os hurtigt i trygge hænder.
Søndag d. 30. Juni tog vi af sted. Vi havde
netop afsluttet de sidste eksamener og vi
var mere end klare til at drage ud på nye
eventyr.
Vores rejse startede dog lidt rodet, eftersom
vi ankom til Dar es Salaam uden vores
bagage. Den var stadig i Istanbul, og da vi
skulle med en bus til Arusha, 4 timer efter
vi var landet, var dette højest ubelejligt. Dog
var vi i samme båd som andre passagerer
og vi havde på flyturen stiftet bekendtskab
med nogle medicinstuderende, der skulle i
praktik på et hospital i Dar, og som tilbød
os, at vi kunne bo hos dem, indtil bagagen
ankom.
Tirsdag aften kunne vi komme med et fly
til Kilimanjaro. Vi blev hentet af vores vært
Simon, som modtog os med masser af
varme og et stort smil på læben.
Tidlig onsdag havde vi første dag på den
skole, vi skulle være på de kommende 3
uger.
Skolen Haradali ligger på en bjergside i en
bananskov og omgivelserne var i det hele
taget yderst betagende. Haradali English
Medium School er beliggende i Meru
distriktet i Arusha-regionen, Nkoanrua
Ward , som ligger 12 km fra Arusha by.
Skolen blev etableret i 2005 af dens
grundlæggere hr. og fru Severua. I starten
var der tre lærere og 31 elever. Det eneste
klasseværelse, på daværende tidspunkt,
var et træhus. Skolen fik hurtigt et godt ry i
området Arusha. Mange forældre ønskede,
at deres børn skulle tilmeldes på Haradali
og skolen voksede hurtigt til at have

omkring 350 elever og 14 professionelle
og kvalificerede lærere i 2009. Nu i 2013
er der mere end 800 studerende som er
indskrevet ved Haradali Pre og Primary
School og over 50 medarbejdere, både
lærere og ikke-undervisende personale.
Skolens området er i dag meget stort og
altid ekspanderende for at imødekomme
den voksende efterspørgsel. Det er i
øjeblikket delt op i fire sektioner, Pre School,
lavere primære, Upper Primary og Bording.
Der er omkring 200 Boarding elever og 10
ansatte, der tager sig af børnene.
Den første dag blev vi mødt af en masse
ivrige, spændte og grinende børn, der
straks kastede sig over os og der blev ikke
sparet på hverken håndtryk eller kram. Alle
vores nye kollegaer var meget gæstfri og
venlige, og gjorde det klart for os, at vi ikke
skulle tøve med at spørge, hvis vi havde
brug for hjælp. Der gik ikke længe før vi
følte os hjemme.
Hjemmefra havde vi haft vanskeligheder
med at planlægge vores kommende
undervisning, da vi ikke vidste hvilket
engelskniveau eleverne var på. Vi havde
dog gjort os en masse tanker om, hvad
vi kunne håbe på at få gennemført
og medbragte derfor nogle forskellige
undervisningsforløb med fokus på aktive
aktiviteter og motivationsopgaver. Efter
første møde med Aidan, vores praktiklærer,
blev det klart for os, at vi havde frie tøjler og
kunne gøre præcis, som vi ønskede. Han
forklarede os, at de elsker at få studerende
fra andre lande til skolen og at de andre
lærere nød at blive inspireret af vores
undervisning.
Trine blev desværre syg på første dagen,
og måtte lægge i sengen et par dage.
Selv har jeg rejst så mange gange, at jeg
nok må sige at jeg i dag er tæt på at være
immun overfor div. bakterier. Det var dog
ikke Trines situation og igennem de 3 uger
blev hun ramt af forskellige uheldigheder og
derfor stod jeg selv for undervisningen.
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De første par dage brugte jeg på at
observere den tanzanianske undervisning.
Det mest iøjefaldende ved den tanzanianske
undervisning i forhold til den danske
undervisning er den meget lærerstyrede
deduktive undervisning og elevernes
tilgang til lærerne. Eleverne rejser sig op når
læreren kommer ind i rummet og reciterer
i kor en velkomsthilsen. Læreren kvitterer
med et svar og eleverne sætter sig ned
igen.

Da
Trine
er
matematiklærer
var
det oplagt for hende at overtage
matematikundervisningen på forskellige
klassetrin. Jeg valgte at overtage to 1.
klasser og kørte undervisningen i både
English, Phonics, Spelling, Arts og idræt.

Eleverne har ikke alle sammen tekstbøger,
så meget af undervisningstiden går med
at læreren skriver hele tekststykker op på
tavlen som eleverne med sirlig håndskrift
kopierer i deres kladdehæfter.
De fleste lærere har en meget ”firkantet”
måde at forholde sig til eleverne; eleverne
skal svare ordret og det læreren tænker er
det rigtige svar og de skal rejse sig op, når
de taler. Nogle lærere er dog mere legende i
deres tilgang, bruger humor og har en mere
aktiv undervisningsstil.
Hver time foregår efter ”papegøjeprincippet”,
hvor eleverne gentager alt hvad læreren
siger; Når læreren læser en sætning op
fra en bog, gentager eleverne i kor, når
læreren vil fremhæve et enkelt ord gentager
eleverne ordet i kor op til flere gange i træk
og når en elev har givet et korrekt svar på
et spørgsmål bedes resten af klassen om at
gentage dette svar, ordret, i kor.
Ydermere er alt undervisning meget
testbaseret. Helt ned til 6 års alderen bliver
de testet i alle fag og får en score mellem
00 og 100. Dette gøres for at lærerne kan
holde styr på, hvor den enkelte elev ligger
i alle fag. Hver måned hænger lærerne en
liste med klassens 50 elever op i lokalet
hvor de er rangeret fra 1 til 50 ift. hvem
der klare sig bedst og hvem der klarer sig
dårligst.
Noget både Trine og jeg havde frygtet var,
om vi ville opleve fysisk afstraffelse. Flere
af vores venner som har rejst og undervist
i Afrika har været vidne til børn, der har
fået lussinger og som er blevet slået med
ledninger. Men heldigvis benyttede lærerne
sig ikke af det, da Simon Severua er meget
vestligt orienteret og derfor ikke ønsker det
på skolen.
Jeg overtog undervisningen i to 1. Klasser,
hvor eleverne var fra alderen fem og helt op
til ti år. Dette skyldes, at nogle børn først
kommer i skole i en sen alder. Niveauet
var meget varieret og det, at de var 50
børn i hver klasse, gjorde det vanskeligt at
gennemføre en undervisning, hvor alle kom
ud med det samme udbytte.
Som beskrevet tidligere var det utrolig
svært at forberede sig hjemmefra. Som
udgangspunkt havde vi tænkt os at
undervise eleverne på en mere ”dansk”
måde.
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I min undervisning forsøgte jeg, at koble
det de skulle gennemgå i diverse fag med
en mere dansk form for læringsstil. Jeg
var meget fokuseret på, at eleverne skulle
være motiveret for det de skulle arbejde
med. Jeg valgte derfor, at præsentere
eleverne for løbediktat, motivationsark
og diverse læringsspil. Over alle tre uger
arbejdede vi med en opgave jeg kalder for
motivationsarket ”Who am I” hvor de skulle
skrive og tegne hvem de er, hvem deres
familie er, hvor de bor etc.. Eleverne elskede
at de både lærte beskrivende sætninger
(vi havde arbejdet med adjektiver op til)
og det at de kunne få lov til at udfolde sig
mere kreativt. Da alle seks bokse på arket
var udfyldt (dette tog nogen tid), hængte
vi alle tegningerne op i klasselokalerne
til elevernes store begejstring. Lærerne
tænker ikke over, at det har betydning
for børnene, men de blev også betagede
af pyntningens glæde for børnene og
begyndte at gøre det samme i andre fag!
I løbediktat tog jeg eleverne ud af lokalet og
i ”skolegården”. Her havde jeg på en væg
hængt 10 papir med ord, og billeder som
understøttede ordet. Eleverne skulle nu, fra
den anden ende af skolegården, løbe hen
til væggen, huske hvordan ordet staves
og derefter løbe tilbage til sit kladdehæfte
og skrive det ned. Eleverne var vilde
med at være fysisk aktive og de synes
det var sjovt, at det også blev en smule
konkurrencepræget.
I Arts lavede vi en masse ”prints” bladtryk,
fingertryk etc. men undervisningen blev
klart begrænset af, at der ikke var papir til
alle og nok farve.
I idrætstimerne spillede vi rigtig meget
fodbold og frisbee. Eleverne (og de voksne)
havde aldrig set en frisbee så det vagte
stor glæde hos alle. Nogle undervisere
bed mærke i at jeg dagligt underviste i
fodbold og kunne nogle gange finde på at
sende deres egne elever ud til mig, hvilket
resulterede i, at der nogle gange var 200

børn. Det var stort set umuligt, men med
hjælp fra vagten (the Jimbe) Travis fik vi det
altid til at fungere.
Ofte lagde jeg mærke til, at lærerne
forfordelte drengene, når det kom til
idrætstimerne. Pigerne blev bedt om at
heppe hver eneste
gang. Dette synes
jeg ikke var i orden og
derfor sørgede jeg for,
at pigerne også fik lov
til at spille når jeg stod
for undervisningen.
Hvilket skønt nok
resulterede i at de
andre
undervisere
gjorde det samme!
Da
undervisningen
normalt foregik på
en meget deduktiv
måde, hvor læreren
så at sige påfyldte
viden på eleverne var
det vigtigt for mig,
at eleverne kom mere i spil og selv deltog
aktivt i undervisningen. Dette gjorde jeg ved
at arbejde mere med mundtlighed hos den
enkelte elev. Dermed udfordrede jeg dem
til mere selvstændig tænkning i stedet for
udenadslære.
Da jeg har en stor interesse indenfor
specialområdet, var jeg i løbet af de 3
uger meget opmærksom på dette felt.
Flere børn, der klarede sig dårligt, viste sig
at have problemer med dysleksi. Da jeg
efter et stykke tid tog fat i min praktiklærer
Teacher Shio og fortalte hende om dette,
lignede hun et stort spørgsmålstegn.
Dette medførte at jeg en af mine sidste
dage på skolen samlede alle lærerne og
holdte et oplæg for dem om Special needs
awareness.

Jeg beskrev nogle cases for dem og gav
dem noget materiale jeg havde købt i
Arusha, som de kunne orientere sig i, hvis
de havde lyst. Det var meget rørende at
opleve lærernes forundring og interesse
og flere tog noter, mens jeg talte. Det var
tydeligt at det ikke var noget de havde
tænkt over før nu.

Samtidig gjorde jeg dem opmærksom på,
at det kunne virke demotiverende for de
elever, der klarede sig dårligst at de måned
efter måned kunne se deres eget navn
nederst på en liste der var til frit skue. Dagen
efter oplægget kunne jeg observere, at alle
lærerne havde fjernet listerne fra væggene
og i stedet opbevarede dem i deres skuffe
i klasselokalet. En lille, men alligevel ret stor
ting, følte jeg helt bestemt.
Generelt var mine kollegaer utrolig lydhøre
overfor nye idéer jeg kom med, og omvendt
lærte jeg en hel del af deres måde at
håndtere diverse undervisningssituationer
på. Jeg var som en start fascineret over,
hvordan de kunne gennemføre undervisning
i en klasse med 50 børn. I Danmark falder
det hele sammen, hvis der er omkring de
30.

Teacher Shio, som var klasselærer i de
klasser jeg underviste, havde en hård, men
alligevel varm og kærlig tilgang til børnene.
Hun var opmærksom på stort set alle elever
ift. hvem der skulle have ekstra mad, hvem
der havde problemer hjemme etc.
En dreng ved navn Benjamin var et af de
børn jeg lagde mærke til fra start af. Han
var meget tynd og skrøbelig og sad længst
tilbage i lokalet og så umådelig trist og kuet
ud. Efter en uges tid, tog jeg fat i Shio, og
spurgte ind til ham. Hun kunne fortælle mig,
at han havde mistet både sin mor og far
og nu boede hos sin faster. Da jeg fortalte
hende, at jeg var bekymret rykkede hun på
det med det samme, og tog samme dag på
et hjemmebesøg. Dagen efter fortalte hun
mig, at fasteren havde fortalt, at hun dagligt
slår Benjamin, fordi han tisser i sengen om

natten. Dette var jo et tydeligt tegn på, at
han var bange for at vågne op til flere tæsk
og i det hele taget befandt sig i en utrolig
sårbar og ængstelig situation. Jeg gik til
Severua sammen med Shio og Benjamin er
nu sponsoreret og blevet flyttet til Haradalis
boarding school. Jeg har efterfølgende fået
updates på ham og han er et helt forandret
barn, som er aktiv og glad i skolen.
Noget der også gjorde et kæmpe indtryk
på mig, var det indbyrdes forhold lærerne
imellem. En af lærerinderne havde været
gennem et halvår med flere dødsfald i
familien og mens vi var der døde hendes
bror, der boede hos hende. Dette medførte
så stor en mængde stress, at hun to
dage senere fik en ufrivillig abort. Jeg kan
ikke forestille mig en større sorg, og det
eneste der vægter denne oplevelse som
værende fin, var hendes kollegaers
opbakning, omsorg og kærlighed.
Lærerne skiftedes til at besøge
hende, bringe mad og i det hele
taget passe på hende og hendes
familie.
Da praktikken var ved sin ende, var
det med en stor klump i halsen, at
vi tog afsked. Børnenes iver efter at
lære, deres glæde ved det og de
dygtige underviseres bevidsthed
om, at det er gennem uddannelse
at disse børn kan få et godt liv,
samt få Tanzania ud af fattigdom,
har gjort et enormt indtryk på mig. Jeg
besluttede mig for at der ikke skulle gå
længe før jeg kom tilbage.
Efter vores praktik havde vi nogle uger hvor
vi kunne rejse rundt i landet. Vi var i syv sind
om hvad vi skulle prioriterer at opleve, og
vi endte med at bruge et par dage på en
safari til Ngorongoro og Lake Manyara og
afslutningsvis opleve smukke, beroligende
Zanzibar.

Tanzania rejsen har ændret mig. Jeg følte
mig hjemme i den afrikanske kultur, lærte
en smule Swahili, og nød min hverdag
med børnene på skolen og de mennesker
jeg arbejdede sammen med. Kørerturen
med Dala Dala frem og tilbage fra skolen
er sjovt nok en af de ting, jeg savner mest.
Det var så befriende at sætte sig ind i en
fuldstændig proppet minibus, hvor der
alligevel altid var plads til tre til. Det var
dér, jeg havde nogle af de bedste samtaler
med mennesker, jeg ikke kendte, men som
interesseret spurgte ind til mig og mit liv
og med glæde selv fortalte, og som hjalp
hinanden med at holde geder og give rum
til de ældre.
Det var befriende at opleve noget så
forskelligt, som fra vores egen 5A i
København, hvor folk sætter sig så langt
fra hinanden som muligt, og som direkte
bliver forskrækkede, hvis man hilser. Måske
er det iPhone-kulturen, der gør at folk ikke
kigger op og SER hinanden mere, måske er
vi simpelthen for bange for det fremmede.
Jeg ved det ikke, men jeg ved, at jeg meget
bedre kan relatere til den menneskelige
tilgang, folk har i Tanzania.
Jeg skal tilbage til Februar og planen er, at
jeg resten af livet skal holde kontakten og
forhåbentlig årligt besøge mit andet hjem.
Tanzania i mit hjerte.
Hvis man vil være sponsor til dayschool
eller boarding school børn er der mere
information på:
http://www.haradalischools.org/
Sponsorship-program.php
Efter sin hjemkomst har Katrine holdt
foredrag på sit seminarium for de andre
studerende. Det betød en mobilisering af
andre studerende, som viste stor interesse
for at tage ned til skolen i Tanzania.
Katrine har også fået flere mennesker til
at sponsorere nogle af Haradali skolens
børn.
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A Paradise not Perfect
Judi Palmer
Zanzibar, an Indian Ocean tropical
paradise off the coast of Tanzania,
where white, palm tree fringed beaches
attract thousands of tourists every year.
With tourism the major income for this
archipelago, it’s a wonder that it does
little to benefit the average Zanzibari;
unfortunately there are few locals who are
skilled or educated enough to work within
the burgeoning tourism sector in Zanzibar.
Education
The public education system in Zanzibar
is in crisis, with over-crowded classes,
high teacher absentee-ism, and a lack
of resources and access to training for
teachers. Commonly, teachers are not
fluent in English themselves, and illequipped to help primary students acquire
the level of English language skills they
need to cope with the sudden curriculum
change from Swahili in Primary school,
to English in secondary school. With this
language change in curriculum, learner
problems become compounded beyond
being solvable at the current rate.
The net result in this type of learning
environment is that teachers have no time
for experiential practice and tend to fall
back on writing and talking (commonly
referred to as “chalk and talk”). Students
struggle to understand concepts in
English when they do reach high school
and have to rely on memorising to pass
exams. Critical thinking? Forget it teachers have no time to stimulate thought
or imagination – when you ‘teach’ 140
students at once, there is no time to ask
critical questions, develop imagination,
or even provide an opportunity for group
work and conversation. It’s survival for
teachers, and survival for students – the
sum result of public education here is
to memorise to pass exams. There is
little to prepare students for the practical
skills required to earn a living, improve
their social position and make a positive
contribution to society.

Students in the public school system have
on average only a 56% pass rate* from
Form 2 to Form 3, leaving a dropout or
repeat rate of 44% - way too high for this
little island to move past the standard woes
of the developing world.
It is very sad that in Zanzibar, the majority of
students will fail, and a small percentage of
students will pass; the inverse to Western
countries. In Tanzania, the failure rate of

ast year’s Form Four exams (government
and private schools together) was 60%,
and that is only those who were previously
able to continue past Form Two to reach
Form Four – these are the ones who didn’t
drop out at Form Two.
Having worked in the tourism sector in
Zanzibar for the past ten years, but having a
background in education, I have personally
found that in general, students who leave
school at Form Four to seek work lack basic
skills required to excel in the workplace,
such as critical thinking, problem solving,
flexibility of thought and imagination. It is
not uncommon, or rather, it is very common
for Form 4 school leavers who achieve a
basic pass to have only upper beginner
levels of English, and yet their entire high
school curriculum is English based. They
have memorised to
pass
exams
only
(and indeed, they are
lucky if they do pass),
and have had no
opportunity to develop
their English or other
key skills to make them
employable.
For families from low
income backgrounds,
there is no choice but
low cost government
education, no chance
of paying for extra
tuition to increase their
child’s chances, and
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little chance they can help themselves to
help their child succeed in school. Kids are
behind from the start, with little chance of
an employable future, and little chance of
breaking the poverty cycle.
Education is Everything
To begin to address this need, the Creative
Education Foundation of Zanzibar ”The
Zanzibar School” opened its doors in
February
this
year,
and has a mission of
providing education to
students from low income
families, who would never
otherwise have a chance
of moving outside of
the government school
system. The long term
plan is for fee paying
students
to
support
the education of nonfee payers, and other
students whose fees are
subsidised, but this level
of sustainability
will take a while to
achieve. Basically, at The
Zanzibar School, any child who is already
enrolled in a government school is eligible,
since their families can obviously not afford
a private education for them. Places are
limited to one child per family, and children
from the immediate neighbourhood are
prioritised.
The Students
Thus far, we have 14 children in
Kindergarten, and 12 in First Grade. Of
these 26 children, three are international
fee payers, which is very helpful, eleven
are subsidised, meaning their families are
low income and contribute to about 1/5th
of their education costs, and the remaining
children are completely sponsored,
being orphans or from very low income
families – some of our students were not
even enrolled in school (even though they
were of school age at the beginning of
the academic year as their families could
not afford the enrolment fee at the local
school), and some are orphans. We are
recruiting more children slowly, in order to
target deserving children, to ensure teacher
capacity is strong enough to cope, and also
to ensure we have the finances to support
the school.
At the moment we have four local teachers,
all learning experiential teaching practises
to which they have never before been
exposed. We are finding our teaching staff
are embracing our comparatively ‘radical’
teaching techniques, when compared
to standard teaching styles practiced in
Zanzibar. This alone is a credit to their own
willingness to learn.

For more information about the Creative
Education Foundation visit
www.cefzanzibar.com.
LIKE us at
www.facebook.com/cefzanzibar.
As a grassroots project we rely 100% on
individual donations and appreciate all
offers of help. Contribute to the quality
education of a child for USD35 per month
by emailing us at cefzanzibar@gmail.com
or sponsor the school from as little as USD
10 per month. The Creative Education
Foundation of Zanzibar, Registered NGO
Number 876 in Zanzibar.
Why Steiner Waldorf
The emphasis at The Zanzibar School is on
quality education, and following the style of
Steiner Waldorf is perfectly suited to us here
in East Africa; for one thing the framework
is pre-existing with schools in Kenya which
began 20 years ago, and there is a Rudolf
Steiner East African Teacher Training
College, located in Nairobi. We hope our
teachers will be able to attend a three year
part-time course at the Nairobi Teacher
Training College as well as receive regular
workplace mentoring to reinforce their
learning and build their teaching capacities.
Steiner Waldorf education has a history of
producing students who are not only able
to matriculate through school, but who are
critical and creative thinkers, and problem
solvers with a high level of social and
environmental responsibility. We think this is
exactly what Zanzibar needs, which is why
we are pouring our heart and soul into this
grassroots project.

Building capacity slowly to ensure a good
foundation. The long term plan is to increase
by one grade every year, employing a new
local teacher to work side-by-side with a
qualified teacher on a daily basis for a year.
This year we have one local teacher working
with our qualified Waldorf Volunteer in Grade
One. Next year she will take Grade One

alone, continue with her training course
and mentoring sessions, and we will recruit
another local teacher to work side-by-side
with our qualified Waldorf Volunteer teacher
in Grade Two next year. Our kindergarten
teachers have already received workplace
mentoring by a qualified Steiner Teacher
Trainer, and it is planned for them to attend
the Teacher Training too.
Guardian Feedback
Parents and guardians of our students thus
far has been overwhelmingly positive, which
is a credit to their willingness to go out on a
limb and embrace our experiential and arts
based curriculum. We hold regular parent
meetings to help our guardians understand
and feel comfortable that the warp of our
curriculum is art in its many forms, and the
weft woven through each day is the more
academic subject matter, in this way the
child is fully immersed and engaged in the
learning, rather than the traditional copying
from
a
blackboard
and memorising. Thus
far our parents’ only
complaint is that their
children miss school
during our holidays –
what a blessing.
Agents of Change
There is no plan yet to
continue beyond primary
level of education at The
Zanzibar School, but we
do hope that when our
students are ready to
enter high school they
will be ready to cope with
a curriculum that few are
coping with now. We
hope their strong English abilities, flexibility
of thought, creativity and critical thinking
skills will set them on a path to becoming
agents of change and community leaders,
able to help others and help their little island
and other people just like them develop and
grow positively. What a wonderful journey
to be a part of.

Judi Palmer holds a Masters of Education
and has lived and worked in the tourism
industry in Zanzibar for the past ten years.
Judi is married to a Zanzibari, Masoud
Salim, and together they employ over
eighty people within their restaurants
in Stone Town. Their concern over the
standard of education and the availability
of quality local job applicants raised their
awareness of the gaps in early childhood
education for the average Zanzibari,
which led to the opening of The Zanzibar
School.
*2011 Zanzibar Ministry of Education Statistics
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Jesper Kirknæs
Siden sidst
Arbejdet med bæredygtigt biavl I Zanzibar
fortsætter med de udfordringer, der altid
dukker op. Enten for lidt, eller for megen
regn, også tilfælde af honning tyveri, der i ét
område førte til en større skovbrand, da tyve
forsøgte at ryge bierne ud af bistaderne..
Vi arbejder nu med 20 biavler grupper på
den sydlige ø Unguja, med 4 trænere, der
hver har fokus på 5 grupper. Der er både
mere erfarne grupper og nyetablerede, så
vi har indført et besøgsprogram, hvor de
nye lærer af de mere etablerede. Disse
besøg og trænernes praktiske og teoretiske
instruktion, hvor de besøger grupperne
flere gange om måneden, fungerer meget
effektivt, modsat den hidtidige praksis
ved tilsvarende projekter, hvor et større
antal mennesker blev inviteret til en
tavlegennemgang af emnet, som så hurtigt
blev glemt igen, fordi der ikke var tænkt på
opfølgning.
I juli gennemførte vi en evaluering af
indsatsen og besøgte de 10 nye grupper. Vi
har måtte skifte 2 af de gamle grupper ud
pga. interne problemer. De 2 nye grupper,
med 30 medlemmer hver, blev i september
indviet med Deputy Minister for Agriculture
som “guest of honour”.
Gennemgangen viste stor opbakning om
projektets introduktion af ”top bar” bistader,
som også resulterer i større udbytte af
honning og voks, modsat de ramme stader
som en italiensk biavler har forsøgt at
indføre på den sydlige del af øen.
Nye udfordringer
Vores samarbejde med ZABA, Zanzibar
Beekeeping Association indebærer at
bigrupperne i syd har adgang til deres
nybyggede ressource/pakke center og vi er
ved at være færdige med indretning af et

tilsvarende center i Maruhubi for grupperne
i central og nord. Disse centre skal fremme
samarbejdet mellem grupperne ved at
levere mere effektiv slyngning af honning og
adskillelse af voks end man nu er i stand til
i den enkelte landsby, samt kvalitetssikring,
fælles indkøb af emballage, etikettering og
ikke mindst fælles markedsføring til sikring
af bedre indtjening.
For at løfte sektoren og leve op til
projektets målsætning, planlægger vi nu
markedsføringstræning og et seminar for
producenter, opkøbere og forhandlere
tidligt 2014. Dette sker sammen med
den engelske organisation ”Bees for
Development”, som har arbejdet i flere
andre afrikanske lande med tilsvarende
konsulent opgaver.
Jeg begyndte denne beretning med at
fortælle om de udfordringer for målgruppen,
der dukker op i et projektforløb. Den
forberedende fase tog 2 år og selve
projektet løber 3 år. Over en så lang
periode kan man heller ikke regne med
kontinuiteten blandt de involverede lokale
NGO partnere, ZALWEDA, ZABA og BfD.
Bestyrelser skiftes ud, den udpegede
koordinator mister interessen og på Pemba
rejser den ene træner, ét år inde i projektet,
til Tanzania til 2 års studier. Det er bestemt
af landbrugsministeriet og den anden
træner siger derfor op, så hele programmet
flyttes til den anden ø Unguja.
Den nye koordinator bliver nu efter 1 år
udpeget af ministeriet til 2 års studier i
Tanzania og kan derfor kun arbejde deltid.

Vi må derfor fremover have øget fokus
på aktiv kapacitetsopbygning af de lokale
partnere samtidig med en opgradering af
ZALWEDA’s problemløser kompetencer.
Nye muligheder
Den teknologiske udvikling er også nået til
fjerne landsbyer på Zanzibar.
En stor del af almindelige landsbybeboere
er i besiddelse af en mobiltelefon.
Det betyder, at vi kunne opfordre trænerne
til at lave en telefonliste, så alle biavlerne
fra de forskellige grupper kan komme i
kontakt med hinanden for at få, og give råd
når der er behov.
Ligeledes undersøgte vi om der fandtes tv
eller mulighed for at vise DVD i landsbyerne.
Da vi fik det bekræftet, lavede vi kopier til
alle landsbyer af en instruktiv biavlerfilm
optaget i Zambia.
Den film skal ses som supplement til de
laminerede manualer, alle landsbyer har
fået. Filmene er også ekstra støtte til de
læsesvage eller analfabeter, der findes i alle
landsbyer og målet er at gøre de enkelte bi
grupper så selvhjulpne som muligt.
En prioritering fremover er at udarbejde
undervisningsmateriale til trænerne i form
af laminerede plancher (anskuelsestavler)
som i tegninger beskriver biernes liv og
vigtigheden af bestøvning. Det er vores
erfaring, at den viden er næsten fraværende
i landsbymiljøet

Familiemæssige
årsager
forhindrer
konsulenter udefra at undervise ved det
forberedende seminar,- andre kan kun
være hjemmefra i en meget begrænset
periode og bliver derfor for dyre at sende
frem og tilbage. Den mest effektive træner
får en blodprop og er ude af arbejdet i over
8 måneder, etc. etc.
Der skal så sørges for alternativer,
introduktion og optræning af afløsere, hvad
der ikke er nemt, når man ikke er på stedet
mere end et par måneder om året,- men
heldigvis er der gode internetforbindelser til
Zanzibar.
Kiongwe
bigruppe bruger
tomatkasser til
bistader

De nye tider viser sig også på andre måder
De værktøjskasser, som alle grupper har
fået til lave egne bistader, har nu i enkelte
landsbyer betydet, at kvinderne nu betjener
både boremaskiner, sav og hammer. Det
vil på lang sigt have en positiv effekt på de
børn, specielt piger, som vil se på deres
mor eller søster i et nyt lys.
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Greener Camp i Zanzibar, der blev beskrevet i
sidste nummer, har siden søgt og modtaget støtte fra
Lauritzen Fonden på 10.000,- kr. til initiativet.
DANTAN har hjulpet med ansøgningen samt
forsendelse af møbler og udstyr gennem Multicenter
Syd.
Også i år har vi fået bevilget en enkelt container fra
Genbrug til Syd med udstyr til Greener Camp og
Creative Education Foundation of Zanzibar.
Billederne her viser elever i syværkstedet.

Fremstilling af top bar bistader og opstilling af bistader i Muyuni C.
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