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Superbee
forlængelse

Projektet er blevet forlænget med et år
til oktober 2015. Det er begrundet i de
10 nye grupper, som blev beskrevet i
sidste års nummer af KUMEKUCHA
og samtidigt en opfølgning på den
markedsførings workshop, der blev
gennemført i marts 2014 i samarbejde
med den engelske organisation: ”Bees
for Development”. Der var omkring 40
deltagere fra bigrupperne, opkøbere og
forhandlere af bivoks og honning samt
Ministry of Forestry and Beekeeping.
Workshoppen resulterede i større
forståelse aktørerne imellem og bedre
dialog mellem biavlerne og myndigheder.

ved at slutte sig sammen i produktionsog afsætningekooperativer med fælles
pakning og salg.

Bygningen udefra efter renovering

Forventninger bag seminaret sammen
med et års forlængelse af projektperioden
og etableringen af ressourcecentrene
resulterer i den erfaringsopsamling, der
er forudsætningen for bæredygtigheden i
indsatsen.
Ressourcecentre
Efter lange forhandlinger fik vi overdraget
en bygning af Ministry of Agriculture
i Maruhubi tæt ved Stone Town, til
indretning af ressourcecenter for
bigrupperne i central og nordlige Unguja.
I forvejen har øvrige grupper adgang til
ZABA’s center i sydlige Unguja.

Disse centre skal fremme samarbejdet
mellem grupperne ved at skaffe adgang
til 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 fremme idéen om
fælles markedsføring til sikring af bedre
indtjening.
Honningpresse i brug i det nye ressourcecenter

Vores partnere ZALWEDA og ZABA
(Zanzibar Beekeeping Association) følger
nu op på ønskerne om samarbejde
mellem de enkelte grupper, koordinering
af pakning, opkøb og salg af honning og
voks. Der var også deltagelse af Zanzibar
standardiserings bureau, som påpegede
vigtigheden af kvalitetssikring, ordentlig
pakning og etikettering, hvis der skal
sikres højere pris end nu, hvor honningen
mest sælges i brugte plasticvandflasker
af den enkelte biavler.
Dette arbejde skal skabe større
styrke og vægt til fortalervirksomhed
overfor myndigheder etc. og resultere
i større forståelse for nødvendigheden
af bæredygtig biavl, bedre afsætningsmuligheder, højere kvalitet og priser.
Vi følger op med et besøg et år efter
seminaret for at se hvor langt partnerne
er kommet med opfølgning af seminaret.
Seminaret repræsenterede en hel ny
form for dialog og samarbejde mellem
forskellige stakeholders.
Det har ikke været prøvet før på grund
af almindelig mistillid parterne imellem.
Vores håb er, at projektets initiativer får
de enkelte biavlere til at indse fordelene

Maruhubi ressourcecenter før renovering

Arbejde i ZABA’s center

Efter renovering

1.st Apimondia Symposium
on African Bees and Beekeeping.
Der blev midt i november afholdt et
internationalt symposium med over
500 deltagere, hvoraf halvdelen var fra
Tanzania.
Tema’et var: “African bees for a green and
golden economy”.
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Det bestod af 3 dages konference med
videns- og erfaringsudveksling og 3 dages
excursions til biprojekter i Tanzania.
Vi havde tilmeldt 2 deltagere; Superbee’s
koordinator Maulidi og bifaglig træner
Barwani. Deres udbytte af symposiet er
beskrevet af dem selv nedenfor:

•

Efforts for environmental conservation (forest and friendly agricultural activities) to enhance honey
production and improve rural
people’s livelihood.

rural areas or towns areas, since the bees
don’t sting human beings. Furthermore
we had the opportunity to see how the
farmer was managing the colonies and
demonstrating the harvesting process.

•

Varroa mites’ infestation being
the major contributor to the problem resulting in bees wings deformation, while honey production
is drastically declining on yearly
basis. According to the studies,
significant numbers of the mites
were observed in almost every
hive. The results of this research
revealed the presence of varroa
mites in honeybee colonies in 23
(92%) out of 25 studied districts
(Mpinga, 2014).

•

Anthropogenic activities, as we
understand the human activities,
which do not regard environmental conservation is disturbing
bees’ activity and productivity.

Types of apiaries and hives
Baraka has two types of hives i.e. log and
box hives. He started keeping the bees in
log hives as you can see in the pictures,
then advancing towards the box hives,
which improves the operation in various
aspects. However most of the hives he
owns are log hives estimated to be 95%
of the total number of hives in the apiary.
Besides the two types of hives, he is using
for production purpose, he also has a
glass one that he uses for demonstration/
teaching purposes. Wonderful enough,
every place around his home premises
is an apiary, around the cowshed, on the
gardens even on the hedges, as it can be
seen in the pictures.

•

Climate change,- this affect honey production and bees colonies
in various perspectives:-

The First Apimondia
Symposium on African Bees
and Beekeeping

The symposium went on as planned;
we’re able to register on 10th Nov. 2014,
various research papers on beekeeping for
development were presented from 11th to
13th, simultaneously marketing of honey,
honey products and equipment necessary
for the business were displayed for sales
(Trade exhibition) where people had the
opportunity to buy. The symposium was
attended by participants from 25 countries
worldwide including the host Tanzania.
There were 12 African countries and other
12 countries outside African continent
where it’s citizen attended the symposium.
Tanzania is the second biggest African
producer of bees’ honey (24 tons
annually), the leading country being
Ethiopia. This amount of honey produced
in the country is mostly consumed in the
local market and very little is exported
outside the country. This paves way for the
increased exportation of the product for
the benefit of Tanzanians especially rural
people.
Objective of the symposium
The main objective addressed during the
symposium, was to improve beekeeping
industry in Africa and developing countries
for the welfare of rural people.
The main issues covered during the
symposium were:
•
Papers presentation on recent
research findings on various aspects of beekeeping
•

•

Farmer based problems on day
to day activities, conservation
and livelihoods were presented.
Networking among beekeepers,
buyers and service providers be
enhanced.

Sensitive issues learned during the
symposium:
There is a decrease of bees’ population
(colonies) and honey production as various
researchers’ findings showed,- among
others the followings were outlined as the
major possible causes:•
Worldwide demand for honey
and its products is growing drastically. The symposium stressed
for more honey and wax production (African beekeeping for a
green and golden economy)

o

Bees struggling to find
water, nectar for making honey as drought
prevail.

o

High temperature
makes bees uncomfortable and they can’t
work perfectly.

o

With this situation bees
become weak and their
immunity status decline
consequently are vulnerable to diseases.

Box hives around the houses and log hives
outside the chicken shed.

Among Baraka’s house surrounded by the log
hives

General speaking the symposium was
highly beneficial for the Superbee project
and to us, who attended.

Kilimanjaro Excursion on
Stingless Beekeeping

The Apimondia symposium at Arusha
International Conference Centre, which
involved presentation of research papers,
farmers’ experience and exhibition of
honey, honey products and equipment for
three days, was finally complemented by
excursions on 14th November 2014. The
organizers of the symposium had planned
excursions for the participants to realize
practically what other beekeepers were
doing.
We visited Mr. Baraka who is keeping
stingless bees living at Sanya Juu village
located in Kilimanjaro region towards
Kilimanjaro Mountain i.e. about 12
kilometers away from the main road of
Arusha-Moshi. The excursion was highly
interesting,- we witnessed an exciting
enterprise that generates a good amount
of money and even can be practiced in

Log hives on hedges, where participants are
highly impressed

Baraka uses every corner in his premises
to locate hives, knowing for sure that
a good number of hives that are well
managed will produce significant returns
enabling him to pursue his day to day
needs and developmental expenditures. In
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totality he has about 550 colonized hives
and all of them are well managed.
Baraka has several harvest periods within
a year, which matches the flowering
pattern of different types of plants. Due to
the number of hives he possesses, he is
finding himself busy with the beekeeping
activities,- either transferring colonies,
harvesting or processing the honey. At
least he harvests every hive twice or thrice
a year ranging from 1.5-3 litre of honey per
hive per harvest.
Baraka’s end product
(500mls) sold to the
excursion participants at
10,000 T-shillings a bottle.

Lesson learned
from the excursion

Nyhedsbrev fra Bjarne
Laustsen, Karatu

Jeg er blevet spurgt om jeg vil skrive noget
om, hvordan jeg oplever klimaændringerne
her i Tanzania.
Det har jeg her over julen tænkt en del
over. Min mest umiddelbare oplevelse
knytter sig til Kilimanjaro. Når jeg kører
til Moshi kan jeg se at gletcherne på
Kilimanjaro er blevet meget mindre. Da jeg
første gang så Kilimanjaro i 1971 fyldte
gletcherne det meste af toppen,- i dag er
der kun nogle få striber is tilbage og om
20 år vil der formentlig ikke være noget
tilbage, dette er et meget håndgribeligt
bevis på klimaændringerne.

her i Karatu, så meget få har fået plantet,
kun superoptimister som os har plantet
noget majs og bønner. Det betyder, at
når regnen så kommer skal alle pløje og
så, og så er der rift om traktorer med
det resultat, at mange kommer for sent
igang. Lige for tiden er der kun os, som
har noget grønt majs på markerne her i
vores landsby. Den majs står ikke for godt
men den er der og hvis vi får lidt mere
regn, kan vi få noget ud af det ved at høste
den grønt som foder ensilage til vores
malkekøer. Det er nærmest helligbrøde
her, at gøre det. Majs er føde til menesker,
ikke føde til dyr. Men vi kan få tre gange
mere ud af at sælge mælken, end vi får for
majsen.

Kilimanjaro 1970 og 2006

Baraka is keeping stinging
and stingless bees in
different apiaries, however
keeps the stingless at his home premises,
while stinging colonies a bit far away
from the peoples’ houses. Baraka has
been a popular beekeeper in Tanzania
and probably through the East African
countries. This achievement is highly
contributed by his working attitude, being
determinant towards his set objectives.
The farmer sometimes “uses try and error”
approach to solve day-to-day challenges
that he is facing. He is tireless looking for
the emerging technologies to improve his
enterprise. Despite the low price received
from the markets, yet he is managing to
produce good quantity and quality honey
that sustains his livelihood and investing
the revenues collecting from honey in other
developmental issues.
The achievement made by Baraka
has also been contributed by good
environmental conservation as the village
is rich in forest and flowers as the potential
source of nectar. As the Superbee project
trainers will try to further sensitize farmers
in Zanzibar on environmental conservation
practices.
In the Superbee project we have farmers
who are serious and ambitious to produce
quality and quantity honey from stinging
bees as the project hasn’t engaged on
stingless honey production. In the future
the project will also promote the keeping
of stingless bees.
The symposium has imparted us with
extensive increased knowledge on
apiculture, created contacts with potential
partners in the sector and hopefully this
facilitates our efforts to improve the work
of our farmers by sharing this acquired
knowledge with them.
Maulid Y Hamdu,Project coordinator
and Abdul Barwan Abdalla, Trainer.

Ellers er klimaændringer ikke noget, som
jeg oplever konkret. Der er ændringer
i vejret hvert år, men det har der altid
været,- nogle år tørke, andre god
regn. Jeg har indtil nu ikke følt nogen
vedvarende tendens, måske en tendens til
at ekstreme vejrsituationer kommer oftere.
Det, jeg kan læse er, at vi her I Tanzania
vil få højere temperaturer, gennemsnitlig
nedbør vil ikke ændre sig meget men vi
vil få større udsving og mere ekstreme
vejrforhold. Det skulle vi være i stand til at
tilpasse os og tage forholdsregler for, hvis
vi kan få rimelige årstids vejrudsigter, og
det er meteorologerne blevet rimeligt gode
til.
Med hensyn til småbønderne her i Karatu,
så venter de med at pløje til regnen er
kommet, så de reducerer risiko, men
dermed minimeres også succes. I år for
eksempel, har den korte regn været dårlig

Problemet her er, at bønderne ikke er i
stand til at lave kalkulationer over hvad
de kan få ud af forskellige måder at drive
landbrug på, og der er heller ingen “bwana
shamba” (landbrugskonsulent), der kan
hjælpe dem med det. Derudover har de
ikke adgang til langtids vejrudsigter, så de
kan planlægge ud fra det. Vejrudsigterne
findes på internettet, men ingen formidler
sådanne informationer til dem.
Jeg finder, at en af de største forhindringer
for udvikling her i Tanzania er manglende
landmandsuddannelser,- man kunne
bruge nogle Grundtvig inspirerede
landbrugshøjskoler her!
Ét område, hvor klimaændringer
er kommet til at spille en stor rolle
her i Tanzania, er at blive brugt
som undskyldning for politikere og
embedsmænd. Hver gang der sker noget
alvorligt som følge af vejrfænomener bliver
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klimaændringer brugt som undskyldning.
I april i år var den gal igen, vejen mellem
Dar og Bagamoyo blev under den lange
regn skyllet væk ved en bro,- straks
blev store regnmængder som følge af
klimaændringer brugt som forklaring,
selvom den egentlige årsag var at
landfæsterne til broen ikke var sikret
tilstrækkeligt. Rettidig omhu, som salige
Mærsk Møller ville have udtrykt det, er ikke
noget, som er kommet til Tanzania endnu.
Den var også gal i Dar, hvor Old
Bagamoyo Road i en periode stod under
vand i Mikocheni området. Her blev
klima ændringer igen trukket frem som
forklaring, selvom den egentlige forklaring
var, at der langs stranden er blevet bygget
en række rigmands paladser og derved
har man afskåret de naturlige afløbs
muligheder, og sådanne folk bryder sig
ikke om at få deres parker forstyrret af
afløb og dræn, og myndighederne gør ikke
noget ved det.
Klimaændringer bruges også af regeringen
og NGO’er som argument for at få penge
ud af donorer. Nogle gange kan det være
rimeligt, men sommetider kan det opleves
noget noget søgt.
Vindyrkning i Karatu
På vores farm her i Karatu har vi igangsat
en aktivitet, der på en måde er i strid med
forudsigelserne om varmere klima som
følge af klimaændringer. Vi er begyndt
at dyrke vin. Vi har nu plantet 1 acre til
med vinstokke. Vin dyrkning er ellers
noget der hører hjemme i subtropisk klima.
Men vi havde set at i Dodoma dyrkede de
en del vin, og når de kunne gøre det der,
måtte vi også kunne gøre det i Karatu,
hvor temperaturerne er lavere.
Så vi hentede nogle vin seedlings fra
research stationen Makutupora i Dodoma
og fik også nogen rådgivning fra dem. Så
gik vi ellers bare i gang og har nu ca. 700
vinstokke af forskellig alder, og forskellige
typer, spisedruer, seedless druer til rosiner
og druer til at lave vin af, Syrah til rød og
Chenin blanc til hvid vin.
De første vinstokke er nu 3 år gamle
og vi er nu i gang med at høste de
første druer og lave vores første vin. Det
er meget spændende, men det bliver
meget beskedent her. I første omgang
20 liter rødvin, som lige nu står og gærer
derhjemme
De største problemer med vindyrkning her
i Tanzania er fungus på blade og frugter
og så fugle. Fuglene elsker vindruer, så vi
må gøre en del for at skræmme fugle væk.
Fungus kan vi klare ved at sprøjte med
midler, der er tilladte i økologisk dyrkning.
Her I Tanzania kan vi høste druer 2
gange, hvis vi beskærer vinstokkene på
de rigtige tidspunkter og giver dem en
lille hvileperiode ved at tage bladene af
vinstokkene, så de får lidt fornemmelse af
vinter.

Korruption i dagens
Tanzania

Her på det seneste har meget her
i Tanzania drejet sig om Escrow
sagen. Hvor en ret stor sum
penge fra TANESCO var placeret
i en bunden Escrow account i
Bank of Tanzania. Disse penge
blev imidlertid under lidt mystiske
omstændigheder frigivet og
fordelt til en række well connected
personer, politikere, biskopper,
minister og embedsmænd.
Donorlandene har siden denne sag
kom frem forlangt en undersøgelse
af forløbet og tilbageholdt budget
support indtil en afklaring var
nået. Den manglende udbetaling
af budget support, har betydet at
den Tanzanianske shilling er faldet
kraftigt i værdi samt at regeringen
har manglet penge til at dække
udgifter med.
En parlamentskomité har haft til
opgave at undersøge sagen. De
fremlagde en rapport i parlamentet
og efter en meget interessant
debat, der afslørede mange ting,
vedtog parlamentet en række
beslutninger og anbefalinger til
præsidenten.
Men siden er der ikke rigtigt sket
noget, én minister blev fyret, én
tog sin afsked og nogle yderligere
undersøgelser er blevet iværksat.
For mig efterlader denne sag et
indtryk af en total mangel på moral
blandt folk i højere positioner,- man
har bogstaveligste forstand raget
til sig. Som det blev beskrevet i en
avis troppede de udvalgte folk op
i en udvalgt bankfilial med poser
kufferter og sække for i løbet af en
dag at få udbetalt store summer i
kontanter, pengene skulle jo helst
ikke kunne følges.
Det synes nu tvivlsomt om nogen
vil blive stillet til regnskab for det,
samt om nogen vil blive tvunget
til at betale pengene tilbage mm.
Det synes også som at trådene fra dette
rækker helt til tops i systemet, så mange
bliver urørlige, fordi hvis en falder, så vælter
hele systemet som domino brikker.
Her i Tanzania er der brug for en
kulturrevolution, som kan bringe nogle
af de gamle værdier fra Nyerere æraen
tilbage. Der er brug for ledere, der har
moralsk autoritet til at pege på, hvad der
er etisk rigtigt og hvad der ikke er. Dette
er desværre en mangelvare i dagens
Tanzania.
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Hvorfor får brugt tøj
indsamlet i Europa lov
til at ødelægge lokal
produktion i Tanzania?
Hvorfor spiller Mitumba stadig så stor en
rolle i Tanzania?

Af Birthe Kirknæs

mange funktioner, som kropsbeklædning,
hovedbeklædning, til at bære sit barn på
ryggen i og til at transportere ting i osv.
osv. Den var uundværlig.
Salget gik strygende og der kom nye
design hver 14.dag.
Også skoleuniformer var der brug for
nu, hvor alle børn skulle i skole. Det var
et adgangskrav. Et andet krav var sko
på fødderne. Selv om skolen var gratis,
var det ikke nemt for familierne. Kjoler
af khanga og kitenge blev syet af den

ud over det ganske land.
Dette var årene, hvor kineserne tog de
første skridt i Tanzania. De byggede
jernbanen fra Dar til Lusaka og lavede i
den forbindelse geologiske undersøgelser
langs banen,- og fik derved en viden, der
kom dem til gode på et senere tidspunkt.
I slipstrømmen af deres tilstedeværelse
byggede de også en tekstilfabrik i Dar,
Urafiki, der betyder venskab.
Så langt så godt. Der var gang i
produktionen. Folk skulle have tøj på

Erkendelsen om kolonitidens udbytning er
der ikke mange, der er uenig i. Når Gandhi
viste os i Attenboroughs film fra Indien,
hvordan han prøvede at få befolkningen
til at gennemskue problematikken om
råstoffernes og forarbejdningsindustriens
betydning for kolonimagtens økonomi,
tror jeg, vi forstod den mekanisme, som
gjorde, at nogle blev rige på andres
bekostning. Her var det så tydelig, at
det var den velfungerende bomuld/
tekstilindustri som englænderne havde
smadret, der blev fokuseret på. For Gandhi
havde det også noget med menneskelig
værdighed at gøre.
I Tanzania var der efter Uhuru nye boller
på suppen. Hvis produktions merværdien
skulle blive i landet måtte der gøres
noget radikalt. Man lagde stærkt ud ved
at stoppe indernes import af khanga’er
fra Indien og Kina. På grund af deres
ambivalente forhold til Uhuru og derfor
manglende statsborgerskab var påstanden
fra myndighederne, at penge tjent på
importen, blev holdt udenfor landet. Der
var god økonomi i import af khanga’er,
som var den daglige kvindebeklædning
i landsbyerne. Den blev båret alene
eller udenpå den ene kjole, man måske
var så heldig at have. Khanga’en var
et universal klædestykke, som havde

lokalem skrædder, som næsten altid var
en mand. Der var fart over feltet. Men det
vigtigste var, at materialet kom fra landets
egen bomuld og fra egne fabrikker.
Mændene skulle også have bukser
og Nyerereskjorte, som passede fint
til det varme vejr og var i “Mao stil”.
Tekstilfabrikkerne var blevet til i ”selfreliance” ånden i Tanzania ved hjælp af
bistandspenge fra flere lande. På et vist
tidspunkt lå der 15 tekstilfabrikker fordelt

kroppen. Det havde missionen prædiket
fra dag ét, men det nye var, at behovet for
beklædning blev gjort muligt.
Regeringen sørgede for ”fixed government
price for a pair of khangas” på 18 shillings
(18 kr.) mindstelønnen var 200 shs. i byen
og lidt mindre oppe i landet.
Det gav et utal af arbejdspladser både på
fabrikkerne, men også transportsektoren
havde gode dage og lokalbusiness
voksede.
Inderne, som i disse år forlod landet i
stimer, ønskede ikke at blive statsborgere
i et socialistisk Swahilitalende land. De
havde mistet deres indtægtskilde fra
import af tekstiler og færdigsyet tøj fra
Indien. Det var ikke sjovt for dem og det
ramte bredere end tekstilområdet, da
mange veluddannede indere, såsom
ingeniører, jurister, læger, tandlæger og
forretningsfolk forlod landet.
Regeringen havde givet dem 2 år at
beslutte, om de ville løse statsborgerskab.
For andre var det en fantastisk tid. Der var
glæde og stolthed og værdighed på alle
hylder.
Korruption var ikke en option eller var så
minimal, at man aldrig hørte om det.
I 1972, efter 4 spændende år, forlod vi et
land i begyndende krise.
De følgende år rejste vi frem og tilbage på
korte besøg. Krisen blev værre og da vi
i 84 kom tilbage for en længere periode
var det en katastrofe, vi var tilskuere til. Vi
boede denne gang i Mwanza.
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der stak ud af øret. Afløbet fra fabrikken
løb lige ud på marken, hvor folk dyrkede
deres grønsager. Vand er vel vand, selvom
det er blåt eller rødt og fuld af kemikalier!
Da produktionsapparatet begyndte at gå
i stykker og der ikke var penge til strøm
eller reservedele, lukkede fabrikken og det
samme gjorde de andre tekstilfabrikker i
landet.
Set fra bomuldbøndernes side var det
svære tider.
De måtte kun sælge høsten til regeringens
folk, uden at kende markedsprisen og fik
først afregnet efter et år. Ikke på nogen
måde en holdbar situation.
Selv om bomuld er den næststørste
eksportafgrøde efter kaffe bliver
bomuldsproduktionen også i dag båret
op af 500.000 rural households primært
smallholder farmers med average 1,5 ha.
jord.

Mwatex tekstilfabrik i Mwanza.

Årsagerne var mange og kræver en større
analyse,- der var ingen fremmedvaluta
p.g.a. manglende eksport. Resultatet
var ingen transport mellem regionerne,
ingen fuel, ingen medicin, ingen mad
på markedet. Det, der var, blev solgt på
det ”sorte marked”. F.eks. kostede en
tændstik 5 shs./5 kr. Et kilo ris 20 shs. et
stykke håndsæbe 50 kr. og jeg kunne blive
ved. Khanga’er var næsten helt forsvundet
fra markedet. Der kunne hænge en enkelt.
Men nu var prisen 300 danske kroner.

Indvejning af bomuld

Design og tryk af khangaer

Plukning af bomuld

Mwatex tekstilfabrikken udenfor Mwanza
by, som var bygget af Frankrig, fungerede
stadig. Vi var dog rystede over at få indblik
i arbejdsforholdene på stedet bl.a. de
mange store vævemaskiner, der gik for
fuld damp med et støjniveau, som var
skræmmende, fordi arbejderne ikke havde
noget høreværn på, kun en tot bomuld,

Men det mest utrolige er, at bøndernes
vigtigste landbrugsredskaber var, og i
de fleste tilfælde stadig er, hakken og
pangaen.
Da man 80’erne opgav statens
opkøbsmonopol og liberaliseringen var
et faktum, blev nogle af tekstilfabrikkerne
privatiserede og andre renoveret, men
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De vigtigste 95 % af
bomuldsdyrkningen
foregår i Mwanza,
Shinyanga, Singida,
Mara, Kagera og
Tabora og de
resterende 5 %
ligger i Morogoro,
Manyara, Tanga og
Kilimanjaro.
De sidste tal viser,
at landet tjener
81,52 mill. dollar på
bomuldseksporten.
80% af eksporten
går til Asien.
Bomuld er den
næststørste
eksportafgrøde, kun
overgået af kaffe.

Rensning af bomuld efter plukning

betingelserne var svære grundet dumpning
fra udlandet (læs mitumba, brugt tøj) og
unfair konkurrence.
Det betød bl.a. at området ikke
beskæftigede en fast arbejdsstyrke og der
var ingen økonomisk generering.
Manglen på fremmed valuta var stor. Så
ligesom hos os under og lige efter 2den
Verdenskrig, udviklede det sorte marked
sig.

Men er situationen
i virkeligheden, at
det ikke kan betale
sig at satse på
bomuldsproduktion uden den medværdi,
der skabes gennem forarbejdning af
bomulden?

Fibre Agreement), der er en del af det
amerikanske samhandelsinitiativ AGOA
(Africa Growth and Opportunity Act)
ophørte i 2005 med større konkurrence
som følge, især fra Kina.
Det betød ophør af særlige kvotaaftaler
til det europæiske og amerikanske
marked og ramte hele Øst- og Sydafrika.
De eneste, der frygtes at overleve er de
kinesiske investorer i de pågældende
lande. Det gælder altså ikke kun Tanzania,
men Kenya, Lesotho Mauritius og
Sydafrika. Resultat er arbejdsløshed
og manglende incitamenter fra
regeringssiden.
Det ligner koloniale tilstande, synes jeg.

Import af doneret tøj fra
Vesten, MITUMBA.

Men til vores forventning eller til
overraskelse for nogen, regner man ud
over det billige kinesiske tøj MITUMBA
for den største skade af tekstilindustrien.
Det ødelægger hele hjemmemarkedet.
Hvordan er det gået til?

I Tanzania skulle hver familie registrere
antal af medlemmer i en lille bog hos
landsbyens tihus-leder, så tildeling af
vigtige livsfornødenheder kunne fordeles.
Det hele ment godt som en retfærdighed i
en svær tid, men det resulterede, som man
kunne forvente, i en lang række ”numre”,korruptionen var født.

Liberalisering, privatisering
og Verdensbankens krav om
strukturtilpasning.

Undersøgelser viser, at efter
Verdensbankens krav i 80’erne om
økonomisk liberalisering og devaluering
af valutaen, opgav man kontrol med
importen. Det resulterede i import fra
Asien, som leverede bedre kvalitet og
bedre priser end de lokalt producerede
tekstiler og beklædning. De samme
undersøgelser viser, at tekstilindustrien
var den sektor, der tabte mest på
liberaliseringen. Regeringen tabte ligeledes
skatteindtægter.
Igen kan man undre sig over, hvor lidt
eller hvor meget Tanzanias regering
gør for de mange bønder i landet, som
vel stadig udgør 80 % af befolkningen.
Hvad er det, der gør, at man ikke prøver
at optimere muligheden for en bedre
bomulds produktion og en større grad af
forarbejdning?

Salg af brugt tøj i Stone Town, Zanzibar

Det ser ud til, at vi har at gøre med et
tohovedet uhyre. Det ene er Kinas stærke
position på tekstilområdet .Det andet er
import af Mitumba (vores brugte tøj).
Efter liberaliseringen i 86 blev kontrollen
med importen ophævet.
Det åbnede for import fra Asien, som
havde bedre kvalitet og bedre priser
end de lokalt producerede tekstiler og
beklædning. Kinesernes pris er og var 10
gange lavere end andet tøj. Noget af det
var produceret af af bomuld importeret fra
Tanzania.
De støttetiltag som skulle beskytte
lokal tekstilproduktion, MFA (Multilateral

Første gang jeg stiftede bekendtskab
til Mitumba var i 84, da Tanzania var
økonomisk på hælene.
Det er på samme tidspunkt, at vores
brugte tøj her i Danmark i større omfang
blev produceret i Bangladesh og Kina med
døden af vores egen tekstilindustri som
følge. Velstanden blomster og vi skal hele
tiden forny os ved at købe nyt tøj. For ikke
at drukne i tøj og pleje vores samvittighed,
giver vi vores tøj til uddeling hos ”de
fattige”.
Men hvordan tegnede billedet sig i den
anden ende.Tøjet, som ankom i store
containere, blev nemlig ikke givet væk,
men solgt. På indfaldsveje kunne man
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se store billboards, som reklamerede for
Mitumba. Når man spurgte ind til hvem,
der havde fingrene i forretningen, var
svaret ministerfruer, som var de eneste,
der havde penge på den tid. Men det var
måske ikke hele sandheden, som på den
tid ikke var gennemskuelig. Sandt eller
falsk. Man skal lægge mærke til, at det
var tidspunktet for liberaliseringen og fald i
egen produktionen. Det korte af det lange
var, der blev dumpet brugt tøj overalt.
I adskillige år var hovedgaden i Dar og alle
åbne pladser dækket af brugt tøj, som
var præsenteret på lange interimistiske
træstativer, der kunne pakkes sammen,
når det blev nat.
Jeg husker ikke, hvor mange år den
praksis varede, men på et tidspunkt blev
det forbudt og det brugte tøj blev forlangt
solgt fra forretninger, ikke på gaden.
Men et andet billede på nethinden var til
både at le og græde over.
Igen er vi i Sukumaland ved Viktoriasøen.
Det er 1984. Vi blev af og til inviteret
til landbyerne for at se de traditionelle
dansegrupper danse. Dette område er og
var den traditionelle dans “stronghold.”
Denne gang var dog meget forandret.
Mitumba havde gjort sit indtog.
Danserne var pænt pyntet. Mange af
mændene have reddet sig plateausko og
hatte af forskellig beskaffenhed.

Når man går ned I problematikken bag,
åbner der sig et meget komplekst billede.
Her er nogle tal:
Tvind imperiet lagde hårdt ud. Deres store
formue siges at stamme fra Mitumbaindsamlingen “folk til folk”, samt den
skatteunddragelse der er forbundet
med videresalget, som foregik uden for
Danmarks grænser. Men også Frelsens
Hær, Røde kors og Kirkens Korshær er
aftagere af brugt tøj til Afrika.

Det er ikke kun Danmark, der er
involveret,- Canada ,Tyskland, Holland,
Storbritannien Canada og USA er også
leverandører. Mellemmænd er i Belgien og
Tyskland.

Udstilling og salg af khangaer

mærkelige set-up, men tror at tøjet gives til
folk i nød.
Argumentet i vores del af verden er, at
indsamlerne sælger tøjet, så de kan
finansiere deres velgørende aktiviteter og
man kan jo ikke smide tøjet væk.

80 % af genbrugstøjet ender via et
komplekst globalt forhandlernetværk i

Alt dette er ukendt for den enkelte giver,
som for at kunne være i sit klædeskab,
afgiver sit gamle tøj til nogle af de
indsamlingsaktører, der er nævnt.
Giverne ved ikke, at de er aktører i dette

Men hvad siger aktørerne i den anden
ende?
I den lokale avis nævnes den dygtige
skrædder med en workshop med mange
ansatte. Skrædderiet har fungeret i flere
generationer. De kunne sy alt. Herretøj,
jakkesæt, skjorter, kjoler, ”anything you like
sir!” Skrædderiet er nu mere eller mindre
lukket. De 18 ansatte fyret. Ejeren udtaler
til avisen: ”Jeg har 20 års erfaring og jeg
havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle
leve af at tilpasse Mitumba.”
Jeg blev beskæmmet, da jeg læste det.
Som før nævnt har brugttøjsmarkedet
næsten smadret den lokale
tekstilproduktion. 90 % af tøjmarkedet
består nu af genbrugstøj.
Salg af Mitumba i Dar es Salaam

Noglehatte lignede mistænkelig
mosgrønne damehatte fra Dahls Varehus.
Kvinderne var iført forskellige gevandter
af udrangeret selskabskjoler. Danserne
lignede udklædte fugleskræmsler. Var det
sjovt?
Nej det var så patetisk, at det gjorde ondt.
Tøjet kom fra missionen, som «in one way
or the other» havde fået en donation, som
de havde solgt og ikke givet til folk, som
afgiverne troede.
Den aften havde vi en lang debat om hvad,
der regnes for udvikling og hvad der kan
regnes ind under afvikling.

butikker i Afrika.
Røde kors havde alene et overskud på
genbrugstøj i 2011på 28,6 millioner kr.
De sender 80% af deres indsamlede tøj ud
af landet.Frelsens hær indsamlede 6000
tons tøj i 2012.
En engelsk lektor i udviklingsgeografi
har forsket i genbrugsbranchen i mange
år og vurderer værdien af den globale
omsætning til 17 mia. kroner og det bare
engrossalget.
Samme informant oplyser, at 31 lande
verden over, deraf 12 i Afrika, har taget
konsekvensen og helt forbudt import af
genbrugstøj.

Også manglende skat ved Mitumba
handel er nævnt som et problem. Så på et
tidspunkt blev der grebet ind. Importskat
og VAT (moms) hæves kraftigt, ca. 400 %.
pr. container. I havnen betales omkring 48
$ for hver container pr. dag i havneleje, og
de kan ligge der i uger og måneder. Det
skaber stor ballade og forøgede udgifter.
Det er højere afgifter end afkrævet
i nabolande og kan resultere i
smugleraktiviteter, lyder advarslerne.
Et indlæg advarer ligefrem med, at en
vigtig årsag til landet stabilitet siden 84 er
grundet i Mitumba aktiviteter, så afgifterne
skal væk!
Andre støtter afgifterne, da det jo gøres for
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at fremme og opbygge lokal tekstilindustri.
Men der tilføjes klogt: Kan det stå alene?
Eller skal vi tilbage til før-84 tilstande?
Resultatet er, at prisen for det brugte tøj
bliver for høj.
I avisen kunne man læse en udtalelse,
som sagde:” 23 millioner tanzanianere
er afhængig af brugt tøj,- mere end 3
millioner mennesker i Tanzania er afhængig
af salg af Mitumba.” Her tales om
arbejdspladser.
Men tråden knækker, synes jeg, hvis man
tænker nærmere over det.
For det første er der så mange penge i
det foretagende, som nogle utiltalende
personager “spiser“. De findes både i
denne del af verden og i Afrika. Den del
er mere tilsløret for os, men kunne man
forestille sig, at nogle af de mennesker,
som måske kunne handle og forandre, er
de samme, som tjener kassen? Det hele
er lidt uigennemskueligt, men under alle
omstændigheder virker det absurd, syntes
jeg.
For det første er det tøj, vi køber og
senere giver som almisser produceret af
fattige folk i Bangladesh og Kina under
umenneskelige forhold for derefter at
ende i Afrika som Mitumba via Europa.
Det er med til at ødelægge de afrikanske
importlandes mulighed for at udvikle deres
egne økonomier.

For ikke at snakke om Røde Kors
indtægter til deres velgørende aktiviteter.
Deres målgruppe er mennesker i
nød. Måske var nøden mindre og folk
var mindre afhængig af “velgørende
aktiviteter”, hvis landets befolkning havde
frihed og muligheden til at udfolde deres
økonomiske potentiale.
Når hele sektoren gennemanalyseres er
der gode muligheder for forandring. Men
jeg tror ikke det er nemt.
Den ene ting er Mitumba, som er en stor
indtægtskilde. Den anden er kinesernes
magtfulde indflydelse. De spiller to roller.
Den ene som et udviklingsland, det andet
som en aktør, der ikke ”giver ved porten”!
Tanzanias regering prøver efter bedste
evne at balancere i det rum. Men hvor
store muligheder har de når det kommer
til stykket? Vil Kina afgive den økonomiske
magt og indflydelse, landet har på
området?
Tanzanias regering har dannet en
tekstiludviklingsenhed for at fremme
investeringer. Samtidig kan man læse
at Tanzania igen har aftale med AGOA
(African Growth and Opportunity Act) som
en del af EAC (East African Community)
har en midlertidig aftale, som garanterer
afgiftfri adgang til EU’s marked. Men
støtteforanstaltningen gælder kun for
lokale produkter, som er forarbejdet

af 100% lokale materialer helt ned til
sytråden.
Kina og Japan har ønsker om at
investere i tekstilindustrien. Det skaber
arbejdspladser, som der er brug for. Men
det er jo en svær øvelse med de anførte
tal, som er svære at overse,- jeg gentager,
3 mill. mennesker har for andre et
uoverskueligt Mitumba-netværk og deraf
en indtægt og andre 23 mill. er afhængige
af brugt tøj. Dertil kommer den viden, vi
har fået om tekstilindustrien i Bangladesh
på grund af de ulykker, der er sket. Så vi
må jo håbe, at arbejdsmiljøbetingelserne
i Tanzania ikke bliver på det samme lave
niveau. Meget andet kan man vel ikke
gøre.
Med hensyn til Mitumba tror jeg stadig på,
at hvis man viser en hel befolkning, at den
rige verdens kasserede tøj er godt nok,
ødelægger man den værdighed, der er så
vigtig, hvis man skal tro på egne kræfter.
Det vidste Gandhi, da han agiterede
for, at folk skulle spinde og væve
selv for at stoppe importen af stoffer
fabrikeret i England,- en import, der
ødelagde den århundrede gamle indiske
tekstilproduktion.
Det véd vi også, hvis vi vil. Behøver vi en
ny Gandhi?

11
KUMEKUCHA 88.indd 11

25/03/15 11.37

12
KUMEKUCHA 88.indd 12

25/03/15 11.37

Dar es Salaam Zoo
Monica Mahona
Er det absurd at gå i zoologisk have, når
man befinder sig i et land med over 57.000
km2 nationalparker fyldt med vilde dyr?
Næh, og slet ikke, hvis man opholder
sig i Dar es Salaams hektiske storbys
liv, og trænger til at komme lidt væk fra
hverdagens larm og bilos. Så kan en tur til
Dar Zoo, varmt anbefales.

Jeg mødte en englænder i Tanzania, der
syntes det var totalt tåbeligt at have en
Zoologisk have i Afrika. Han ville under
ingen omstændigheder besøge den, og
det var med den begrundelse, at dyrene
garanteret ikke blev behandlet ordentligt.
Hvis ikke der var nogen der tog dertil, ville
haven ikke holde åben, og så var der jo
ingen grund til at holde dyr i bur, sagde
han. Han var for øvrigt lige kommet tilbage
fra en 10 dages safaritur rundt i landet.
Han var meget optaget af dyrevelfærd,
men mon han tænkte over hvordan det
halve kg dyr, han selv lige havde fået grillet
over trækullene, havde levet sit liv før det
endte på hans tallerken?
Der er mange Tanzanianere, der ikke har
råd til at tage på safari i nationalparkerne,
men mange af de lokale i Dar es Salaam
og omegn, har mulighed for at tage en tur
til den Zoologiske have, og derfor mener
jeg absolut at haven har sin berettigelse.
Et spørgsmål der selvfølgelig melder sig
er, om dyrene trives, og hvilke vilkår de
lever under. Som udgangspunkt er der
ingen tvivl om, at dyr har det bedst i deres
naturlige omgivelser, og at det ikke er
naturligt for vilde dyr, at leve i fangeskab, i
små indhegninger.
En del af dyrene i Dar Zoo, har uden
tvivl, ikke plads nok, men haven er under
ombygning og hvis mange flere kom på
besøg, og alle ville skrive en lille seddel
til havens ”suggestion box”, om hvad
de mener om de trange kår dyrene lever
under, (Især de store katte, aberne og
nogle af fuglene, burde have meget
bedre forhold) så kan man jo håbe på, at
dyrene en dag får lige så gode kår som i
Danmark.
Det er entreindtægter, campsite, og
praktikanter fra udlandet (pt. har de en
svensk dyrlægestuderende i praktik i 3
måneder), der er med til at drive haven, så
jo flere besøgende, jo flere penge er der
også til at lave forbedringer for.

”Have”, lyder så lille, men man kan snildt
få 3 - 4 timer til at gå, med at kikke på dyr
og planter, på det 8,9 km2 store areal.
Og til børnene er der er lavet et område
med swimmingpool og legeplads med
hoppeborg.
Skulle man få lyst, er der mulighed for en
ridetur på kamel eller hesteryg, og melder
sulten sig, kan det også lade sig gøre
at få stillet sulten, på en af havens små
serveringssteder, eller med sin medbragte
mad.
Rundt om i haven er der skilte med
oplysninger om dyrene og planterne. På
et af skiltene ved leopardburet, står der
”Bahati – the lucky leopard”.
Bahati blev fundet i en fælde i en af
nationalparkerne. Hun havde fået kappet
halvdelen af begge sine forpoter af, og
var derefter bragt til Dar es Salaam Zoo. I
naturen havde hun aldrig overlevet.
Nogle vil måske stille sig selv det
spørgsmål, om hvad der var bedst
for hende, men nu er hun der, og
dyrepasserne tager sig kærligt af hende.
Næsten lige når man er kommet ind på

området, er der opstillet nogle små hytter
med udstillinger af gamle ting fra Tanzania
– det kan helt klart gøres bedre! Men alt i
alt, har jeg været glad og positiv for mine
tre besøg i haven og jeg har kunnet se fra
gang til gang, at der er lavet forbedringer,
og bygget ud.
Det er bestemt ikke sidste gang, jeg
besøger Dar es Salaam Zoo, som er
at finde på den anden side af strædet,
og ligger i det område, der er udråbt
til: The Blue Diamond of Tanzania. ”The
Kigamboni Project - New Tanzania City”.
Et kæmpe prestigeprojekt, der er planlagt
til at stå færdigt i 2030, og som skal skabe
vækst og udvikling for landet. Man kan jo
så håbe, at alle dyrene i Zoo, får en bid af
kagen.

Og hvordan kommer man så dertil?
Jeg læste et sted, at turen kan bestilles
fra et af de store hoteller som en halvdags
udflugt med entre, transport og frokost,
for 185 $ pr. person. Det er dyrt, men hvis
man gør det på denne måde, behøver
man ikke at tænke så meget over, hvordan
man kommer frem og tilbage, det er bare
at sætte sig ind i bilen, og så lade sig
transportere lige til døren.
Det kan gøres billigere. For ca.70 $, og
knapt så komfortabelt. Hvis man selv
sørger for transport koster indgangen for
turister 10.000 Shs. og for lokale 5.000
Shs.
Den korteste vej, er at tage færgen der
sejler i pendulfart fra Kivukoni Front, tæt
på fiskemarkedet, over det lille stræde til
Kigamboni. Her lejer du/I en bajaji (trehjulet
scooter) der kørere dig/jer de ca. 23 km ud
til Zoo, venter de par timer du/I er der, og
derefter returnere dig/jer til færgen. Husk,
at aftal pris med chaufføren inden, og husk
at sige, at han skal vente på jer derude.
Men, det kan gøres endnu billigere og
slet ikke komfortabelt, det kræver dog, at
man gør tingene helt på lokale betingelser.

Dvs. gående ombord på færgen og så
med daladala - minibus der som regel er
så overfyldt, at man må stå op, eller nøjes
med ¼ siddeplads. Eller på bagsædet af
en bodaboda – en lille motorcykel. Denne
tur kan gøres for næsten ingen penge.
Advarsel: Bodaboda er ikke for sarte
sjæle. Denne måde at komme frem på,
kan være MEGET besværlig, og heller
ikke helt ufarlig. Man erfarer til gengæld
hvordan offentlig transport er i Tanzania,
og hvad tanzanianere er oppe imod
hver eneste dag. Og så oplever man en
masse, som man ikke ville have oplevet
i en firehjulstrækker med aircondition og
tonede ruder, hvis man da ellers har tid,
overskud og mod på at rejse på denne
måde.
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This is the story of the youngest member of our team.
Khadija Abdulla Ali was born on 5th October 2001 at Kitope, Central Region in Zanzibar.
She is third in her family of 8,- 2 boys and 6 girls and two who passed away.
Her father is employed and her mother is a house wife.
Khadija started her Primary Class in 2009 at Kiembe Samaki Primary School, but was
forced to quit her studies in 2012, when she was just in Class 4.
Khadija was suffering from bleeding from her nose whenever she attended her classes.
Her family decided to stop her going to school and she stayed at home helping her family
with day to day house work.
In 2014 their neighbour, whose daughter Radhiya is among our first Camp members and
now she is helping new recruits, asked Khadija’s family to enrol her in our camp, and they
agreed, making her our youngest member and she is doing fine under the supervision of
Radhiya and other teachers of our camp.
She is responding well and always the first to attend in the morning.
We, at our Camp, are proud to have Khadija at her young age and hope the Camp
will change her life and make our goal a success. Our role is to make others able to help
themselves.
January, 2015
Salim Abubakar Bashuaib
Chairman, Greener Camp, Zanzzibar.
greenercamp2013@gmail.com
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Landsbyhospitalet HERI i
Tanzania i 2014.
Morten og Marianne Øster

Vi tilbragte tre måneder på hospitalet i
begyndelsen af året. Den første patient jeg
behandlede var en 9 årig dreng, der havde
slugt en 200 shillings mønt der sad fast et
stykke nede i spiserøret. Den havde siddet
der et par dage, men det lykkedes at få
mønten op med det gode endoskopiske
udstyr vi havde fået derud ved en tidligere
lejlighed.
Meget af vores tid gik med at få vores
container sikkert frem til hospitalet og
få indrettet tandklinikken men en del
undersøgelser af patienter blev det da
også til.
Det lykkedes efter nogle vanskeligheder at
få fat i en tekniker fra Dar es Salaam
Geofrey som færdiggjorde vores tandklinik
og fik alle instrumenter til at fungere.
Han havde tre års uddannelse som
medicoteknikker fra Hamburg i Tyskland.
Strømstyrken på Heri varierede betydeligt
og det kan ødelægge de dyre instrumenter.
Derfor betalte foreningen at der blev købt
og opsat en automatisisk regulator til
regulering af strømstyrken, dette gjorde
Geoffry sammen med en ingeniør han
kendte fra Dar..

betjene klinikken og befolkningen og vi
heller ikke har kunnet skaffe en tandlæge
fra udlandet der vil arbejde på hospitalet
i en længere periode må vi prøve at
skaffe vikarer fra Europa, der i en kortere
periode vil hjælpe frivilligt. Vi vil prøve
at finde et egnet ungt menneske fra
Tanzania der ønsker at blive tandlæge og
har forudsætningerne for det og derefter
sponsorere uddannelsen, betingelsen er at
personen vil forpligte sig til at arbejde på
Heri Hospitalet i mindst 2 år. Det vil være
bedst at finde en fra lokalområdet, men
det har vist sig at være svært. Der dog en
afrikansk læge som mener at have fundet
en som er gift og har børn, og det vil vi
arbejde videre med når vi er på Heri igen.
Vores unge ven Sago der i 2009 mistede
det venstre ben efter et slangebid af en
Black Mamba var nu efterhånden blevet
14 år og da vi har lovet at hjælpe ham med
uddannelse blev han i foråret 2014 sendt
til en god kostskole i Kasulu og vi glæder
os til at komme ud til Heri til januar og hilse
på ham og høre hvordan han klarer sig.
Vores forening og støtter fra Danmark har
betalt alle udgifter i forbindelse med hans
skolegang.

Det er lykkedes os at få en aftale med
en dansk pensioneret tandlæge der har
drevet egen praksis og han vil besøge
tandklinikken fra slutningen af marts og to
måneder frem Det er Hagen Clausen fra
Aabenraa.
Da det ikke er lykkedes os at få en fuldt
uddannet tandlæge fra Tanzania til at

Hospitalet var i gang med at bygge og
indrette en sygeplejeskole på Heri. Det
er vanskeligt at få kvalificeret arbejdskraft
til det afsides liggende hospital,- en
sygeplejeskole vil hjælpe meget til at
få kvalificeret arbejdskraft.Både Gertie
og vores flittige sekretær og alle øvrige
hjælpere inklusiv formanden arbejder jo
også gratis og på den måde bliver der flere
penge til Heri og til at hjælpe med derude.
I sommer fik vi en opfordring fra Blue
Water fonden gennem direktør Kurt
Skov om at søge, hvis vi havde nogle
ønsker. Dem har vi mange af, men et
nødråb fra hospitalet få dage efter hans
henvendelse fik os til at ønske hjælp
til et ekstra klasselokalebygning som
myndighederne i sidste øjeblik havde
krævet for at godkende den nyoprettede
sygeplejeskole ved hospitalet. Vi fik 65 000
til en ny bygning og den er stærkt på vej til
at blive færdig. Senere fik vi 125 000 kr. til
et forbedret vandprojekt på hospitalet fra
den samme fond. Også andre fonde og
enkeltpersoner og foreninger i Danmark
har ydet os betragtelige beløb så jeg
gætter på at vores forening i år vil omsætte
over 400 000 kr. til gavn for hospitalet og
dets patienter.
Vi rejser til Heri i januar og venter vores
nylig afsendte 40 fods container derud den
20 januar og den indeholder en del brugt
men fuldt funktionsdygtigt hospitalsudstyr.
Vi bliver der i tre måneder og I kan få nyt
dernedefra, når vi kommer hjem igen i
april.
I sommeren 2014 fik hospitalet en
veluddannet øjenlæge fra Filippinerne, Dr.
Karlah. Hun indrettede en ny øjenklinik
med alle de øjeninstrumenter, vi havde
fået sendt med container fra Danmark
i 2012 og 2013. Billedet viser den
færdigindrettede klinik.

Tandlæge Marianne med tolk og hjælper og
patient i stolen

Tandklinikken blev endelig indviet
og også taget i brug af Marianne og
hele personalet var med til indvielsen.
Senere havde vi besøg på hospitalet af
sundhedsmyndighederne fra Kigoma og
de udtrykte begejstring for den fine klinik.

vi har sendt til vores over 800 medlemmer
er det lykkedes os at samle over 1,5
million kroner sammen siden december
2009.

Den nu 14 årige Sago
med udstyr til kostskolen
i Kasulu

Efter at vi kom hjem i
april er der blevet tid til
en hel del foredrag om
Heri, begivenhederne
derude er blevet
præsenteret og en
del penge er lige så
stille gået ind på vores
konto til udgifter på
Heri. Som kassereren
Gertie Baungaard
Gorzelak bemærkede
i det nyhedsbrev som
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