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Husk når du skal rejse,
at REISEHUSET, Vester Farimagsgade 1, 1606, Kbh. K
rejsekonsulent Irfan Ghori, tlf.. 33369500,
sælger billetter til Østafrika til specialpris til DANTAN
medlemmer,- husk ved bestilling at nævne at du er fra
DANTAN,
og at Trope- og Rejsemedicinsk Klinik, Amagerbrogade
100, 2300 Kbh. S og Sdr. Jernbanevej 29, 3400 Hillerød,
speciallæge Jens Rønne Rasmussen, tlf.. 48247105,
yder 10% rabat på vaccinationer til DANTAN medlemmer (tid aftales kl. 10 - 12).

GENBRUG TIL SYD
DANTAN har i de sidtse 20 år støttet organiserede grupper i Tanzania med udstyr indsamlet i Danmark. Dette er sket
i samarbejde med de fleste af de renoveringsværksteder, der er – eller har været – i Danmark; MS-Værktøj til Afrika,
Multicenter Syd, SABU, Fabrikken-Gilleleje, Randers U-landsværksted, Hjælpemiddelservice-Aalborg, Svinninge
Produktionsskole, Haslev kommune, U-landsværkstedet-Ringsted, og ikke mindst Mellemfolkeligt Samvirke som
administrerer renoverings- og forsendelsesbevillingen ”Genbrug til Syd” for Danida.
I de år der er gået har mange nye organisationer og enkeltpersoner engageret sig i indsamling og forsendelse og
vi synes det kunne være interessant at høre nærmere om nogle af de kontakter der nu er dannet,- både til generel
inspiration og for give os selv og andre nye idéer.
Derfor præsenterer vi i dette nummer et udvalg af de partnerskaber, der eksisterer mellem Danmark og Tanzania.
Danida’s målsætning har som hovedsigtet at støtte de mindst priviligerede befolkningsgrupper i samarbejdslandene,
gennem hensyn til fattigdomsreduktion, menneskerettigheder, miljø, kvinders stilling fremme af demokrati. Normal
praksis har været at yde støtte ovenfra;- f.eks. forsøges demokrati indført gennem eksterne krav om afholdelse af
flerpartivalg etc.
Det viser sig at dog udvikling og fremme af demokrati sker nedenfra. Det er gennem støtte til en decentral økonomisk
opbygning,- for på den baggrund at kunne styrke civilsamfundsorganisationer i deres ønsker om at stille politiske
krav,- at processen mod demokrati og god regeringsførelse fremmes. En opprioritering af civilsamfundet er nu også en
del af Danida’s strategi.
Jeg foretrækker at se det arbejde vi udfører gennem ”Genbrug til Syd” som en støtte til en sådan udvikling.
jesper kirknæs


			

Hvordan en ferie i 1999 kan føre til et projekt i Tanzania.
For det første havde jeg en gammel drøm om at gøre en
forskel, så derfor var det enkelt at svare ja da jeg, under
et besøg på en skole, blev spurgt om jeg ville være protektor. Skolen bestod af fem rum uden døre i karmene og
glas i vinduerne, inspektørens kontor undtaget. Der var
sand på gulvet, tag og bygninger var i meget dårlig stand.
Hvert lokale havde en tavle, men de var så slidte, at det
var svært at se, hvad læreren skrev.
For det andet gjorde de smilende, dejlige, lasede og
beskidte børn et uudsletteligt indtryk på mig.
Hjemme igen søgte jeg sponsorer blandt TDC-ansatte
(hvor jeg også selv var ansat dengang).
Vi hjalp skolerne med bøger, pulte, nye bygninger osv.
Børn og forældre i Mikindani døbte vores projekt ”Danish
School Project”
Projektet voksede sig stille og roligt stort og stabilt, og
fra 2002 besluttede vi, at folk uden for TDC også kunne
melde sig som sponsorer. Vi oprettede en hjemmeside:
www.mikindani.dk
Vi har 300 sponsorer som hver betaler 55 kr om
måneden, enten til et sponsorbarn eller til gavn for alle
børn.
Projektets grundidé er hjælp til selvhjælp, ved at hjælpe
flest mulige børn til at få en kvalificeret skolegang.
Desværre har vi konstateret at kvaliteten af undervisningen fortsat er ringe på trods af mange nye bøger,
lærerworkshops m.v. Det er der flere årsager til, f.eks.
høje klassekvotienter og ukvalificerede lærere (skolerne
har svært ved at tiltrække kvalificerede lærere). DSP
besluttede derfor at ændre taktik, og købte et stort hus
som netop er færdigrenoveret.
Huset skal bruges som lektiecafe, dvs. vi tilbyder
lektiehjælp og kvalificeret ekstra under-visning. Desuden
bliver der indrettet workshops, så børnene kan lære et
håndværk. På længere sigt vil vi gerne tilbyde børnene et
dagligt måltid mad.



Vi har netop, med hjælp fra Mellemfolkeligt Samvirke,
sendt en propfyldt container af sted til Tanzania. Der
er både skolemøbler og andet udstyr til lektiecafeen og
skolerne.
DSP Childrens Project er en privat forening, som på rent
frivilligt og humanitært grundlag virker for at hjælpe børn
i Mikindani i det sydlige Tanzania til et bedre liv.
Mange mennesker tænker at det er svært at gøre en
forskel, når der er så mange der har brug for hjælp. Tror
at det man kan udrette,- bare er en dråbe i havet. Men
vores resultater siden 1999 taler sit eget tydelige sprog.
DET NYTTER og det gør en forskel. De mennesker som
modtager hjælpen føler sig langt fra som dråber i havet.
Der er skabt optimisme og håb om en lysere fremtid både
hos børn og voksne i Mikindani.
Dog må jeg indrømme, at jeg nok ikke havde turdet kaste
mig ud i det, hvis jeg havde vidst at det ville blive så
omfangsrigt. Det sluger ufattelig meget af min tid, men
drivkraften er at komme derned og se at det vitterlig nytter
og gør en stor forskel.

Med venlig hilsen

DSP Children’s Project in Mikindani
Aase Joensen
Kildestrædet 8
2740 Skovlunde
aase.joensen@mikindani.dk

Hjælpearbejde til fordel for Tanzania, Zanzibar og
Philipinerne
Hvordan startede det ?
Jeg havde længe haft et stort ønske om at få et job i
Afrika. Derfor søgte jeg i 1997 jobbet som Danida senior
adviser i CRDB banken i Tanzania. Jeg fik jobbet og rejste
til Dar Es Salaam i foråret 1998. Min kontrakt var på 2 år.
Jeg tog derned med den indstilling, at jeg også gerne ville
lære den lokale befolkning at kende på deres præmisser
og på lige fod.

Mellemfolkelig Samvirke har betalt
transportomkosningerne.
Jeg har pt. fået en transportstøtte bevilling af MS Genbrug
til Syd til den 3. container, som forventes afskibet inden
årets udgang.
Projekter på Zanzibar
Under et besøg i Tanzania i 2002 var jeg på Zanzibar.
Her boede jeg hos en katolsk præst – Father Anselmo,
Stonetown.

Det blev to af mine mest spændende og oplevelsesrige år.
Selve arbejdet og rådgivningen i CRDB banken gjorde,
at jeg på inspektionsrejser fik set de fleste områder i
Tanzania. Ofte var vi et 3-4 mands team af sted i 1-2 uger.
Derved kom vi tæt ind på hinanden – også efter normal
arbejdstid over et par øl med gedekød.
Fattigdommen og levevilkårene for den almindelige
tanzanianer er vanskelig at forstå og forestille sig, hvis
man ikke har oplevet det på tæt hold.
På trods heraf er tanzanianerne varme, glade og søde
mennesker, som man let opnår venskaber med.
Derfor vil mit hjerte altid banke for Tanzania og dets
befolkning
Hvilke projekter støtter jeg i Tanzania?
Jeg har sponsoreret en flybillet/studieplads til min
daværende housegirls søn Peter. Han har fået en
universitetsuddannelse i Finland og er blevet gift med en
finsk pige. Parret har 2 børn. Peter er nu i gang med en
Ph.D. uddannelse.
En god kollega og personlig ven fra CRDB bankens IT
afdeling Mr. Hamis Mhini forsøger at etablere en skole
– East Coast Secondary School i Kibaha (i nærheden af
Dar Es Salaam, Tanzania).
Hjemmesiden er http://kibaha.xaper.com

Father Anselmo har efterfølgende besøgt mig i Danmark
og vi har bl.a. fået etableret en sponsor støtte fra den
katolske menighed i Aabenraa.
Hjemmesiden på Father Anselmo’s ”Kitope Catholic
Mission” projekter er:
http://www.geocities.com/anselmokitope/pagep2.htm
Projekter på Philipinerne
Dengang jeg startede på støtte til skolen i Kibaha,
Tanzania kom jeg i forbindelse med Willy Stellander, som
er permanent bosiddende på Philipinerne. Har udfører et
tilsvarende støttearbejde for skoler på Philipinerne.
Vi udvekslede erfaringer og gode råd.
Det har udviklet sig til, at jeg har sagt ja til at ville støtte
skolen Puerto Galera National Highschool, Philipinerne
Jeg rejser efter invitation dertil og besøger bl.a. skolen i
november 2006.
Hjemmeside http://puertogalera.xaper.com
Hvorfor hjælper jeg Tanzania, Zanzibar og Philipinerne ?
Det udspringer af mine oplevelser og venskaber jeg fik fra
Tanzania. Mit hjerte banker for befolkningerne her. Vi kan
med en forholdsvis beskeden indsats gøre stor glæde og
gavn – især blandt unge og skolesøgende.
”Knowledge is power” – som skolen i Tanzania har som
motto.
Det er en stor personlig tilfredsstillelse, at kunne give lidt
tilbage til dem, som har givet mig så meget.
Hans Jørgen Nielsen
Kallemosen 9
6200 Aabenraa

Til denne skole har jeg fået sendt to containere med
skolemøbler og PC’er samt skoleuniformer m.v. Dette er
primært doneret af SYDBANK og ICCompanys.

Telefon: +45 74631009 Mobil: +45 61705398
Email: hansjnielsen@mail.dk



Morsø U-Landsforening
Idet jeg takker for henvendelsen om at skrive et indlæg
til jeres blad, skal jeg hermed fortælle lidt om arbejdet i
Morsø U-Landsforening og vore projekter i Tanzania.
Morsø U-Landsforening var ca. 2 år, da vi henvendte
os til Morsø Kommune om etablering af en venskabsby
i et u-land. I forvejen havde kommunen venskabsbyer
i Tyskland og de nordiske lande. Ideen blev positivt
modtaget, dog med det forbehold, at kommunen ikke selv
havde ressourcer til det daglige arbejde. Valget faldt på
Bukoba i Tanzania, da en pige fra Bukoba allerede på det
tidspunkt havde boet flere år i Nykøbing Mors.

Herudover indsamler vi materiale og sender 1-2
containere om året med bl.a. hospitals- og skoleudstyr,
symaskiner, skrivemaskiner, madrasser, legetøj og
håndværktøj.				
Desuden har vi en del ”strikkedamer” på Mors, som
strikker børnetøj og tæpper til et børnehjem i Bukoba.
På børnehjemmet kan børnene kun være til de bliver ca.
3 år. Herefter forsøger man at få dem hjem til familien
igen og vil gerne give dem en ”sende-hjem-pakke” med,
indeholdende lidt tøj, tæpper og legetøj.
Udvekslingsrejser
Vi har desuden gennem årene arrangeret flere
udvekslingsrejser med bl.a.
- officielle gæster – bl.a. til byjubilæet i Nykøbing
Mors
- sang- og dansegrupper fra Bukoba
- lærere, sundhedspersonale, embedsmænd fra
begge kommuner
- skoleklasse fra Nykøbing Mors
- kor fra Mors
- rockgruppe fra Mors

Officielt besøg i Bukoba 2005

Venskabsaftalen blev underskrevet 22. maj 1983 i
Nykøbing Mors af borgmester og kommunaldirektør fra
såvel Nykøbing som Bukoba.
I foreningens første år støttede vi projekter i Bangladesh
og flere afrikanske lande, men efterhånden er vort arbejde
koncentreret om Bukoba og nabokommunen Karagwe
i Tanzania, og Morsø Kommune bevilger os hvert år kr.
30.000 hvert år til projekter vi selv finder.
Projekter
Vi har bl.a. støttet:
- lynaflederanlæg til børnehjem i Bukoba
- fiskerudstyr til lille fiskersamfund
- renovering af veje og broer efter stort regnskyl
- 2-årig uddannelse af gadebørn på en teknisk
skole

Børnehjemmet Ntoma Orphanage



Byggeri til forældreløse børn støttet af Nykøbing Mors

Volontører
Derudover har vi unge på volontørophold i Bukoba.
De unge kommer ikke kun fra Mors, men der er
mulighed for, at unge fra hele landet kan søge om et
volontørophold, hvor man bl.a. arbejder i skoler og
børnehjem, afhængig af den enkeltes interesse. Der er
også mulighed for, at man i fritiden kan deltage i kirkekor
eller i en dansegruppe. De fleste unge afslutter deres
volontørophold med en safaritur.
Inden de unge tager af sted, forsøger vi at give dem en
lille indsigt i den tanzanianske kultur, og de får mulighed
for at lære lidt swahili. Noget af det, vi forsøger at lære de
unge, er, at de må passe på, de ikke kommer til de fattige
lande som bedrevidende og belærende. Vi skal komme
som ligeværdige, for vi har meget at lære hinanden. Dette
vil jeg gerne understrege med et lille eskimoisk digt:
”Når man drager til fremmede lande, skal man medbringe

hjertet og kærligheden –
ikke våben og reglementer.”

og hans familie. Vi glædede os ,og de glædede sig også,
skulle det vise sig.

Det er ikke kun afrikanerne, der har gavn af samarbejdet.
Vi har meget at lære af afrikanernes kultur – af deres
livsglæde og offervilje. Ved at lære andres kulturer at
kende, kaster man ikke vrag på sin egen, men man
bliver rigere og får en bedre forståelse for, hvorfor andre
folkeslag handler, som de gør – også de fremmede, der
kommer til vort land.
Vi kan ikke frelse hele verden, men vi kan deltage i
projekter på et lille sted – i dette tilfælde Bukoba – og
håbe, andre vil hjælpe andre steder.
				
Jeg vil gerne slutte med det lille digt af Camus:
”Don’t walk in front of me – I may not follow.
Don’t walk behind me – I may not lead.
Walk beside me and just be my friend.”

Tættere bebyggelse, mange mennesker. Vi nærmede os
Arusha.På den lerede busholdeplads stod linet op: Sulle,
Tabea, Bibi, Bifa, Gakhi, Haditji og Mariamu. Store
smil, generthed, knus og Sulles:” Hello Kirsten og Jorn,
Hvordan har I det?” Den unge Sulle var nu blevet en meget voksen mand, ligesom hos os havde de 18 år forandret
os af udseende.

Anne Mette Schrader
Formand for Morsø U-Landsforening
pschrader@mail.tele.dk
Opmærksomme elever i en Arusha skole - tre ved hvert bord.

Projekt: Sulle – Skoleudstyr til Afrika.
ved Kirsten og Jørn Møller

Vore værter og venner Sulle og Tabea.

Fra bussens vinduer nyder vi det smukke grønne land og
de udstrakte buskstepper. Indimellem bliver landskabet
oplyst af røde og violette pletter - det er Masaierne, der
med deres kvæghjord driver omkring eller folk der cykler
og går ved vejsiden. Vi suger til os, det er første gang vi
er i Østafrika og alt er nyt og spændende. I vore hoveder
har vi mange tanker om det forestående møde med vores
venner i Arusha : Sulle ,Tabea og deres 6 børn.
I 1985 mødte jeg Juma Omari Sulle på DLH i Danmark,
hvor jeg var på et længere kursus. Sulle boede på kollegiet her ,mens han studerede sport og anatomi på
Danmarks Højskole for Legemsøvelser. Dengang hjalp
jeg ham med det danske sprog, som han lærte sig på 6
måneder .Han besøgte vores familie og vi blev venner.
I de 18 år siden har vi haft kontakt og da vi gik på pension besluttede vi at vi ville rejse ned og møde vores ven

Efter lidt at spise og en snak kom vi godt trætte til det
pæne lille afrikanske hotel Flamingo i Kikuyo Street, som
Sulle havde foreslået os. Det lå midt i det hele og tæt under to moskeer, hvis bønner vi fik megen fornøjelse af.
Sulle er i dag er sports og kultur officer i Arusha kommune. Han havde lagt et stort og tæt program ,som vi var
lykkelige og overvældede over:
Besøg på mange skoler, lærerkursus, som jeg holdt, besøg
hos Tabeas bror i en landsby på Mt.Merou, hos Masaier, i
slangefarmen, i et par landsbyer, hvor Sule havde ærinde,
til maraton i Moshi, til fodboldkamp mellem politikere i
Nairobi og Arusha, på markeder , hos borgmesteren, på
safaritur og i deres hjem – naturligvis.
Næsten hver aften kom Tabea eller Sulle med varm mad
i spande. Sikken en gæstfrihed! Kontakten mellem os var
som mellem gode venner eller en kær familie.
De var jo også vores afrikanske familie, som vi havde
fulgt i alle årene. Den support vi havde sendt gennem årene, havde rakt langt: Til skolegang og studie for
børnene, til Tabeas insulin og til et grundstykke, hvor de
var i færd med at opbygge et fint hus. Det fortæller jeg
blot for at sige, at de forholdsvis små midler vi sender
ned, virkelig kan gøre nytte.
Efter en god måneds tid, mange indtryk og oplevelser
rigere og med et godt og bekræftet venskab i bagagen
,vendte vi atter mod nord.
Her til januar 2007 tager vi atter af sted. For et gensyn og
for at se til det udstyr vi har sendt derned via MS.
For det var bl.a. hvad der kom ud af besøget.Sammen
med Sulle planlagde vi det lille to-mandsprojekt ”SULLEskoleudstyr til Afrika”. Ved MS s gode økonomiske og
masser af praktisk hjælp fra fabrikken i Gilleleje, har vi



fyldt og sendt 3 containere med masser af skolemøbler
og alt muligt andet praktisk anvendeligt udstyr, der nok
kan dække nogle af de mange huller og store behov ,der
findes i de mange og voksende skoler i Arusha. Byen har
i alt omkring 44.000 børn i grundskolen, så der er nok af
udækkede behov.
Kontakterne til skoleudstyret har vi fra vore mange år som
hhv. skoleleder i Borup ved Roskilde og leder af Københavns Billedskole for børn og unge i Tvillingehallen.
Vi er stadig nybegyndere i denne form for hjælp til Afrika,
og det er også begrænset, hvor meget vi når ,samtidig
med vore øvrige jobs og gøremål. Men det er godt at
sende gedigne brugte danske skolemøbler ned til de unger, der enten intet har eller må sidde tre sammen ved et
lille smalt bræt, så kun en ad gangen kunne arbejde. ”Det
er genbrug til syd” i ordets bogstavelige forstand.
Kirsten Møller
Oktober 2006

Kære U-lands kolleger i DANTAN
” Der var engang” –sådan begynder alle eventyr! Og at
U-landshjælp til selvhjælp ( PULS) kom i gang, og kom
til at støtte så mange forskellige projekter i Tanzania, det
havde vi aldrig drømt om.
Det er næsten et eventyr!
Reinholt og jeg var vestjydske bønder. Vi havde ikke
forstand på U-landsarbejde, men kloge folk hjalp os i
gang - ikke mindst Jesper Kirknæs, som jeg gerne vil give
en stor tak.
I 1987 måtte jeg, på grund af slidgigt opgive mit arbejde
som sygeplejerske. I 1988 besøgte da vore nære venner,
som arbejdede for Danida i Kenya.
Dette besøg ændrede vore liv.
Mødet med en fattig vagtmand der, satte os ” på sporet”.
Han sagde: ”Mama, dersom jeg bare havde en brugt
symaskine, behøvede jeg aldrig at bede nogen om hjælp,
for så kunne jeg tjene nok til min familie”.
Vore Danida venner bekræftede hans udtalelse.
Mødet med Afrikas fattigdom rystede os, men samtidig
fandt vi en potentiale i folket, så noget måtte man da
kunne gøre---.

Her ses en af de små nursery skoler under opførelse. Den består af 2
klasserum adskilt af et kontorr.

Dejlig unge, som ikke kan komme i skole. Forældrene har ikke pengene
til uniform, materialer m.v.

Da vi efter 5 ugers ophold kom hjem til Danmark, sagde
Reinholt: ”Jeg bliver ALDRIG den samme igen”.
Han havde ret.
Vore 5 dejlige børn var lige ved at tro, at Afrika havde
fået 1. prioritet i vore liv.
Vi tænkte, snakkede og drømte næsten ikke om andet, og
med bondefornuft arbejdede vi for at hjælpe vore venner
derude.
Snart var vi en flok som arbejdede sammen.
En organisation blev dannet.
Nu støtter PULS kun aktiviteter i Tanzania. (Se oversigtskortet på næste side.)
Vi fra PULS vil stadig gerne lære mere af jer.
Jeg håber, det bliver muligt at besøge nogle af jeres
projekter, når vi er på tilsyn derude.
Og til jer DANTAN-venner siger vi:
Karibuni sana! Velkommen hos os!



Hvad er Projekt U-landshjælp til Selvhjælp PULS
Om vores organisation
Arbejdet, som førte til stiftelse af foreningen, blev startet
af Elly og Reinholt Vesterager, Videbæk, i 1989 inspireret
af oplevelser under et besøg i Afrika.
Foreningen Projekt U-landshjælp til Selvhjælp, som blev
oprettet i 1992, er en kristen NGO, der ikke er bundet til
en bestemt kirkelig retning.
Medlemstallet omfatter mere end 700 personer.
Indtægterne til arbejdet kommer i form af gaver og bidrag
fra medlemmerne samt fra firmaer, foreninger og fonde.
Foreningens formål er at formidle sponsorhjælp til
selvhjælp i Ulande, hvor vi støtter modtagernes egne
bestræbelser på at forbedre deres tilværelse og blive
selvhjulpne. Primært giver vi støtte til skolegang og
uddannelse for de dårligst stillede – især gadebørn og
fattige unge piger
Ingen danske medarbejdere får løn eller andre
”frynsegoder” – hverken i Danmark eller under
arbejdsophold i Tanzania. Projektet har ikke siden 1999
haft en samarbejdsaftale med Danida, men modtager
støtte til forsendelse af containere.

Vores samarbejdspartnere
Vi samarbejder med den tanzanianske NGO Help to
Self Help, Arusha, Tanzania, som er en statsanerkendt
organisation. Personerne i denne organisations ledelse har
vi kendt gennem mange år og med enkelte undtagelser
går al hjælpen til de forskellige projekter gennem denne
organisation.
Gennem en mobil lægeklinik samarbejder vi med bystyret
i Arusha om AIDS-forebyggelse og familieplanlægning
samt sundhed/sygdom. Målgruppen er byens 52.342
skoleelever. Arbejdet foretages her ligesom andre steder af
afrikanere. Projektet stiller bil og chauffør til rådighed.
Projekter i Arusha området.

Rita og Arne Hjorth sammen med skolens leder foran den tekniske skole



Den del af støtten, som kanaliseres gennem
organisationen Help to Self Help i Arusha , omfatter for
tiden følgende:
Driften af en teknisk skole for hovedsageligt fattige piger i
Arusha by.
Undervisningen giver boglig viden, men sigter endnu
mere på at give eleverne praktiske færdigheder, som kan
gøre dem i stand til at sikre sig – eller deres familie – en
indtjening. Denne skole er opført i 2002/03 for midler
indsamlet i Danmark. På skolen går nu 300 elever i 2holds skift.
Desuden yder vi støtte til driften af 10 små skoler, som
underviser de yngste årgange. På flere af disse skoler
undervises nu også voksne analfabeter.

Have- og landbrugsprojekter.
Fra dansk side støtter vi også aktiviteter på have- og
landbrugsområdet 4 steder i Arusha/Moshi regionerne,
steder hvor vi har virket i 10 år. Arbejdet ledes af en
højtuddannet tanzaniansk agronom. Vi er virkelig
imponerede af at se arbejdet tage form med nye
dyrkningsmetoder og nye tørkeresistente plantesorter.
Spredningseffekten er stor. Arbejdet er netop udvidet
til yderligere otte landsbyer med støtte fra Rockwool
Fonden.
Vandmangel er dog et altoverskyggende problem. I et af
områderne, som er hårdest ramt af tørke, har vi sammen
med en anden dansk NGO påbegyndt et kombineret
vandforsynings- og sundhedsprojekt.
Elly Vesterager
Oktober 2006

Hen på eftermiddagen får eleverne et krus med majsvælling på de små skoler.
Det er dagens første måltid for dem.
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Her ses et af resultaterne af indsatsen på landbrugsområdet. Helen er
stolt af sine store flotte bananer og de gør en verden til forskel for hende
og hendes families økonomi fremover.

Hjælp - der hjælper
Baggrund – hvordan vi kom på det?
Når man med egne øjne har set, hvor lidt der er nogen
der har, og hvor lidt der skal til for at glæde, så er glæden
ved at hjælpe endnu større.
Livet igennem vokser man op og tænker på, at når jeg
bliver stor så vil jeg hjælpe andre, hvis jeg har / får
mulighed for det.
Da jeg kom til Danmark fra Tanzania, kom jeg forbi den
lokale genbrug og så nogle af de gode ting som blev
kasseret, de kunne sagtens bruges i Tanzania.
Så jeg gik i gang med at indsamle PC’er, kopimaskine,
fax, skrivemaskiner, borde og meget meget andet. Og i
løbet af 1 år var der samlet så meget, at det blev pakket
i container af Challange, Orup, og sendt til Kibaha i
Tanzania med hjælp fra MS, Genbrug til Syd.
Hvordan kan du hjælpe?
Vi har lært meget af den første sending, og er nu klar til
at indsamle til næste runde. Vi håber, at der vi være den
samme store villighed til at give ting til børn, unge samt
skoler i Tanzania, denne gang.

Efter endt eksamen bliver man foreslået en uddannelse,
det afhænger af hvilken karakter eleven har opnået og
selvfølgelig afhænger det også af både lyst (interesser) og
de økonomiske forhold. Der er en del der dumper, så de
må gå om eller helt stoppe deres uddannelse.
Videregående uddannelse:
Karakteren er med til at bestemme hvad man kan
læse videre til, f.eks. sygeplejerske, skolelærer. Hvis
karaktererne er gode kan man fortsætte på universitetet.
Den fortsatte udannelse kræver også penge. Så hvis der
ikke er nok penge i familien, må man se om man kan
finde en sponsor, eller man må stoppe med uddannelsen.
Kontakt:
Fadhila Rajabu Challenge
Tommy Lading
Næstvedvej 84, Orup
4160 Herlufmagle
Tlf/fax: 57642643
e-mail: challange@mail.dk

Der er også en anden måde man kan hjælpe på. Det
er ved at få et donor barn. Det vil sige at man betaler
skolegangen for én, som ellers ikke ville få denne
mulighed for at gå i skole.
Prisen for skolegangen pr. år er:
• En elev i primary school 200,00 DKK. pr år,
svarende til ca. 40.000 Tsh
• En elev i secondary school 3500,00 DKK. pr år,
svarende til ca. 700.000 Tsh.
Hvis der er nogen, der er interesseret, f.eks. grupper,
skoler og andre, kommer vi gerne og fortæller om
Tanzania.
Skolegang i Tanzania
Primary school:
7 års grundskole, skolegangen er gratis, man skal dog
selv betale for materialer: Bøger, blyanter, kuglepenne
samt skoleuniformen, den består af hvid skjorte og blå
nederdel til pigerne og korte bukser til drengene.
De fleste børn går til eksamen efter 7 års skolegang.
Eksamen afgør om man kan fortsætte.

Koncentreret om opgaven. Kun to ud af de tre ved hvert bord havde
plads til at skrive.

Secondary school:
4 år almen linie,- man kan komme på privat kostskole
som koster minimum 400.000 Tsh. om året eller en
offentlig skole, som er noget billigere. Hvis familien ikke
har penge, kan de prøve at skaffe en sponsor til deres
barn. Hertil kommer også betaling for materialer som i
grundskolen, bøger, blyanter, kuglepen osv. Også her
betaler man for skoleuniformen, samt lommepenge. Der
er mange der har evnerne til at fortsætte, men de kan ikke
finde pengene til fortsat skolegang. Det betyder at det kun
er relativt få, der fortsætter i secondary school.
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FARAJA
Martha stod skrævende over cyklen, da hun var på vej
videre. Hun skulle ud og hjælpe nogle ældre mennesker,
hvis hus var styrtet sammen og som ikke kunne få hjælp
af andre.
I 1998 mødte jeg i Tanzania en ung kvinde fra landsbyen
Checkereni syd for Moshi. Hun havde været i Danmark
gennem Dansk Røde Kors og opsøgte mig, fordi jeg selv
var frivillig i Røde Kors i Tanzania.
Hun var meget inspireret af vores syn på handicappede
og behandlingen af udviklingshæmmede og ville selv
meget gerne gøre en forskel i sit eget samfund.
Vi mødtes siden i forskellige sammenhænge, hvor hun
bragte sin vision om et projekt på banen, men jeg vidste
ikke lige, hvordan man skulle imødekomme hendes
engagement, da de ringen oplagte organisation var til at
varetage opgaven.

materialer, som ville være spildt, hvis vi ikke kunne få
succes med at skaffe penge.
Således har vi i nu godt fem år støttet Martha
i hendes kamp for bedre vilkår i hverdagen og
udviklingsmuligheder til de udviklingshæmmede børn
samt lokalsamfundets anerkendelse af hendes initiativ.
Marthas mål er at resocialisere børnene på centret.
Med dette mener hun, at børnene skal lære forskellige
praktiske færdigheder for på den måde at blive betragtet
med respekt af deres familier og det omgivende samfund
frem for at være en belastning for familien, som har brug
for hænder i det daglige. De skal på sigt kunne deltage i
familien og hjælpe til samt blive forsørget som de øvrige
børn.
Således udgøres en stor del af de pædagogiske aktiviteter
af huslige gøremål så som at vaske op, vaske tøj,
skaffe vand, hjælpe til i marken og passe centrets dyr.
Derudover skal børnene lære at vaske sig selv, gå på
toilettet og spise selv.
Og på alle områderne oplever både Martha og børnenes
familier store fremskridt – så store at nogle af børnene nu
hjælper til hjemme og ikke altid har tid til at komme på
centret.

Da jeg så vendte tilbage i 2000, var Martha blevet gift og
flyttet hjem til sin mand. Det havde givet hende et lille
hus af mursten i overskud, som hun året inden havde
indviet til dagcenter for 6 udviklingshæmmede børn fra
lokalområdet.
De kom dagligt enten selv eller blev fragtet bag på en
forældres cykel. Martha selv medbragte lidt bønner og
majs til makande og vand i en gul olie-dunk, så de havde
til at klare dagen.
Oftere og oftere blev børnene ikke hentet og Martha
måtte overnatte på centret. Denne vedholdende indsats
og respekt for børnene fik nu mig, min kæreste og en
veninde, som alle var på en længere ferie i Tanzania til at
overveje forskellige støttemuligheder.
Vi besluttede at danne en lille forening, faraja, som fik
sit navn fra en af børnene, som sagde, at der på centret
findes faraja (på dansk kan det oversættes til velvære).
Martha var alene og vi kunne ikke oprette projektet
gennem en etableret forening. Derfor insisterede vi på,
at projektet skulle fortsætte med at være lille, så det ikke
ville få dramatiske konsekvenser for målgruppen, eller
efterlade store investeringer i fysiske bygninger eller
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Maja Sørensen har været frivillig på centret i starten
af året og skrev følgende hjem til os: ”I går besøgte
Martha og jeg en dreng, der endnu ikke er vendt tilbage
til centret efter ferien. Det viste sig, at han er travlt
optaget med at passe haven og gederne derhjemme, og
forældrene vidste ikke rigtigt, om de ville af med ham
igen. Moderen sagde, at det var en helt anden søn, hun
havde fået hjem. Efter at have været på Faraja Home har
han lært at snakke lidt, stoppet med at tisse i sengen og i
sit tøj, kan selv gå på toilettet og vaske sit eget tøj, og så
har han lært at passe geder og hjælpe til i marken”.
Selv om børnene ikke lærer at læse, skrive eller regne,
er det vigtigt for børnene selv at have skoleuniform og
tavleundervisning som andre børn - og for Martha,
da hun oplever, at det styrker deres hukommelse,
koncentration og selvrespekt. Og en enkelt er begyndt
som 13-årig i Standard 1. Det viste sig nemlig, at
grunden til, han intet sprog havde, da han begyndte på
centret, ikke var et handicap, men fordi han var blevet
tilsidesat og understimuleret efter at være blevet syg af
polio. Og derfor kunne hans sprog trænes op ved en
vedholdende og kærlig indsats.
Maja er den anden frivillige, vi har sat i forbindelse med
centret og således en del af den støtte, vi som en lille
forening kan yde. De frivillige har været en uvurderlig
opbakning for Martha og har kunnet give sparring på
projektet – både på det organisatoriske og faglige plan
– i en helt anden grad end Martha oplever at kunne få
hos folk i lokalområdet.

Projektet opleves som
meget usædvanligt og
af mange som direkte
frastødende, da man ikke
er vant til at have med
handicappede at gøre.
Det virker nyttesløst på
de fleste, da man ikke
er vant til at opleve, at
udviklingshæmmede
kan bidrage med ret
meget i en familial
eller samfundsmæssig
sammenhæng.

Faraja er således dannet med det ene formål at være
støtteforening for dette projekt.

Derfor har det også
været en stor udfordring
for Martha at finde folk
til en lokal bestyrelse,
der kan være med til at
bakke op om projektet
og stå bag noget af det
organisatoriske, som
det kan være svært for
Martha at finde tid til
i en hverdag præget
både af aktiviteterne på
centret og af hendes egen
uddannelse.

Vi agter at fortsætte så længe, der er børn, der har behov
for centret og så længe, der er folk i Danmark, der bakker
op om ideen, men er samtidig meget opmærksomme på
ikke at gøre alt for mange mennesker afhængige af den
beskedne støtte, vi kan bidrage med.

Vi får dels vores midler fra venner og bekendte samt fra
en årlig succesrig støttefest med deltagelse af mellem 75
og 150 mennesker.
Den faste årlige støtte går hhv. til drift af centret med
beskedne lønninger til det ellers frivillige personale, mad
til børn og personale og uddannelse af Martha.
Derudover har vi søgt projektstøtte til enkeltstående
projekter som etablering af toiletter og baderum, en
brønd, stald og enkelte mindre dyr.

For målet er ikke at lave projektarbejde, men at uddanne
selvhjulpne individer, der kan indgå i en større social
sammenhæng.
Læs evt. mere om foreningen på hjemmesiden:
http://faraja.homepage.dk
Lotte Lund og David Varming
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Hvorfor er der vold i Zanzibar?
Dette spørgsmål bliver stillet i nummer 79 april 2006
af Kumekucha. Svaret forsøges begrundet i den gamle
slavehandel. Dér tror jeg, skribenten er langt væk fra
virkeligheden. Volden i Zanzibar er af meget mere nutidig
oprindelse. Man skal højest trække trådene tilbage til
oprindelsen af Forbundsrepublikken Tanzanias tilblivelse.
Forbundsrepublikken blev til i 1964 efter at Tanganyika
og Zanzibar havde fået deres selvstændighed, da
englænderne trak sig ud af Østafrika.
Nyerere fik oprettet et forbund med Zanzibar, hvor
Zanzibar delvis blev selvstyrende inden for forbundet.
En af reglerne for forbundet er, at 1. vicepræcidenten
i forbundsregeringen altid skal være en zanzibari.
Forbundet bliver ofte omtalt som unionen mellem
Tanganyika og Zanzibar.
Efter unionens tilblivelse havde man to politiske partier i
Tanzania, det var TANU på fastlandet og ASP i Zanzibar
og Pemba.
De to gamle partier blev til et Chama Cha Mapinduzi
(CCM) i 1977.
I 1992 får man et systemskifte, hvor man beslutter at gå
over til et flerpartisystem, og man vil forsøge at indføre
mere demokrati i samfundet.
Den elite, som havde været ved magten i mange år, skulle
derpå til at lœre nye spilleregler.
Et af de nye partier var Civic United Front (CUF), som
blev kendt for at ville ud af unionen.
Benjamin Mkapa, som var præsident i Unionen og
Nyereres lærling, ville gøre alt for at bevare unionen.
Hans regeringsperiode var ved at løbe ud i 1995, og man
siger, at han ikke ville have det ry på sig, at det var ham,
der satte unionen over styr.
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De første frie valg blev afholdt i 1995 og de næste i 2000.
Der var internationale valgobservatører til stede både på
fastlandet og i Zanzibar ved begge valg.
På fastlandet sagde de internationale observatører, at der
havde været lidt uregelmæssigheder, men ikke så meget,
at man mente, det havde kunnet ændre valgresultatet.
Anderledes forholdt det sig i Zanzibar. Her sagde
valgobservatørerne, at der havde været direkte svindel
med i valghandlingen. Resultatet blev da også at EU
stoppede sin udviklingshjælp til Zanzibar. Men det betød
ikke ret meget, for hjælpen fortsatte med at ankomme til
Zanzibar, nu kom den blot via Tanzania.
Andre påstår at tiden før 1972 med Amani Abeid Karume
var kommet tilbage, da hans œldste søn Abeid Amani
Karume kom til magten.
Fra hovedlandet ville man gøre alt for at bevare Zanzibar
i unionen, og der blev sendt masser af både uniformerede
og civilklædte politi og politisoldater til Zanzibar for at
styre CUF. Det siges endda at der til valget i 2005 blev
udbetalt penge til fattige fra CCM for at få dem til at
stemme på CCM til valget.
Medlemmer af CUF blev hentet på alle tider af døgnet i
deres hjem og bragt til forskellige politistationer, hvor de
blev udsat for mishandling og i nogle tilfælde også for
tortur.
I forbindelse med valget i 2000 blev over 30 CUF
tilhængere i Pemba og Unguja dræbt af politi og
paramilitære styrker, de såkaldte rødskjorter eller
Janjaweed ”soldater”, særligt op til valget i 2000 blev
mange demonstrationer og valgmøde som var arrangeret
af CUF angrebet af disse styrker. Mange mennesker
særligt i Pemba blev tævet og slemt kvæstede.
Zanzibars havnefront ved præsident Karumes indsættelse 2000

Nogen af dem påstod også, at de havde været udsat for
seksuelle overgreb, andre at deres ejendele var blevet
stjålet af politiet eller af andre sikkerhedspersoner.
Overfaldene blev fordømt af mange lande og humanitære
organisationer, som Human Rights Watch og Amnesty
International.
Når den slags beskyldninger er på banen så frygter CCM,
den tidligere præsident Salmin Amour og den nuværende
Amani Karume naturligt nok hvad der kan ske hvis CUF
kommer til magten. En sådan usikkerhed vil selvfølgelig
betyde, at CCM vil gå meget vidt for at beholde magten.
Når mennesker bliver udsat for tortur og bliver gennembanket af politiet, og når de bliver slæbt for retten og
dømt for f.eks. at have brændt en politibil af uden klare
beviser, så giver det bagslag. Når de kommer tilbage til
vennerne og fortæller om overgrebene, så vil der opstå en
reaktion.
En af de andre historier er, at når CUF holder vælgermøder hænder det ofte, at der bliver strømafbrydelse i det
område, hvor der holdes møde. Nu er strømafbrydelse
ikke ualmindelig i Zanzibar. Men når strømafbrydelserne
gentagende gange forfølger CUF, så begynder folk at
drage deres egne konklusioner.
De gange, der har været ”optøjer”, har det været i
forbindelse med demonstrationer, hvor politiet har forsøgt
at opløse demonstrationer, som i øvrigt er begyndt ganske
fredeligt.
På et tidspunkt efter 11. september begynder man fra
CCM at henvise til at CUF, var et muslimsk parti, fordi
formanden for partiet var muslim, underforstået at de var
terrorister. Så henviste CUF til at CCM var et kristent parti,
idet både formanden og næstformanden er katolikker. Så
forstummede den argumentation lige så hurtigt, som den
var begyndt.
Angrebene på demonstrationerne er formentlig en
reaktion fra elitens side for at beholde magten, lige som
det skal ses, som en reaktion fra tilhængerne af unionen,
som frygter at CUF vil opløse unionen, hvis de kommer til
magten.
I følge det jeg har kunnet finde ud af om CUF, så ønsker
de ikke at komme ud af unionen, men de ønsker traktaten
genforhandlet, betingelserne skal ligne dem, vi kender fra
EU-traktaten, som de siger, er deres store forbillede.
Umiddelbart vil jeg sammenligne de optøjer og den
politivold, der har været i Zanzibar, med den vi har set i
Østeuropa efter ”murens fald”.
Demokrati kommer ikke i løbet af en enkelt nat.
Demokrati er noget, man skal opdrages til og acceptere
som et fremskidt og en del af det ansvar vi har for
hinanden, når vi lever i et frit samfund.
Yderligere oplysninger kan findes på internettet, søg f.eks.
på ”Zanzibar election 2005” eller begynd på
www.zanzibarwatch.org.

Skolevejen
Erindringer

“FØR MIN SKOLETID” ved Bergit Forchhammer.
Illustreret af Marcus Kibodya (Attika, 72 sider)
anmeldt af Steffen Larsen, Politiken.
“Før min skoletid” består af en god snes
barndomserindringer fra Tanzania om årene
1955-73. De er i sin tid indsamlet af Bergit
Forchammer, da hun var medhjælpende “Mama”
på kostskolen Mkwawa Secondary School, og nu
har hun fået lyst til at udgive dem for, som hun
skriver: “ikke meget har forandret sig”.
Eleverne i 9. klasse blev bedt om at skrive en
stil om deres (livs) vej til skolen. Det gjorde de
på ufuldendt og legesygt engelsk. Kort og med
god sans for, hvad Mama gerne ville høre. Det er
historier om sult og fattigdom, kvæget, slangerne
og det held, der sendte dem videre til en skole.
Bergit Forchammer har fulgt nogle af “gutterne”
på deres færd gennem livet, og det er gået dem
godt.
Godt gik det ikke Marcus Kibodya, der har tegnet
en række stemningsfulde billeder til hver enkelt
historie. Han døde som Ganske ung. “Før min
skoletid” er sådan en bog, man ikke vidste, man
ville elske at læse, før den udkom.
Prisen er kr. 160,- men tilbydes til DANTAN’s
medlemmer for kr. 140,- + porto.

Bergit Forchammer har også skrevet:
“HR. LÆRER, DE SPILDER VORES TID”

Forlaget Hjulet.
Kr. 145,- i boghandelen, kr. 70,- inkl. forsendelse for
DANTAN’s medlemmer.

“DEN AFRIKANSKE DRONNING PÅ FIRE
HJUL”

Forlaget Skovlænge.
Kr. 195,- i boghandelen, tilbud til DANTAN’s medlemmer
kr. 150,- inkl. forsendelse.

Bøgerne bestilles gennem bergit@mail.dk eller
gennem DANTAN.

Henning Karlby
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Før og efter i et af de klasseværelser i Darajani Primary School,
der er forsynet med skolemøbler gennem DANTAN.

