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Fadya Wathne

Omslagsbillede: Salg af trækul og brænde udenfor
Stone Town i Zanzibar.
På baggrund af FN’s klimatopmøde og vores deltagelse i NGO’ernes sideløbende Klimaforum har vi
valgt at bringe et par artikler der beskriver følgerne
af den globale opvarmning i Tanzania. Tørre områder
i landet vil blive mere tørre og våde områder vil få
meget mere regn. Det vil få alvorlige konsekvenser
for befolkningen i Østafrikas største land som
kæmper for at komme ud af fattigdom.
Mere uforudsigeligt vejr vil resultere i negative effekter
for afgrøder, husdyr og udkomme i Tanzania. Mangel
på dyrkbart land vil forværre jordstridigheder og kan
føre til alvorlige konflikter.

Verdens klima.
DANTAN var også aktiv under klimatopmødet COP15
i København med en udstilling om SUPERGAS projektet. Det fandt sted i DGI-Byen under NGO’ernes
topmøde Klimaforum 09 fra den 7. til 18 december.
Biogasgruppen havde bygget en model af anlægget,
udarbejdet plancher og skiftedes til at informere under
udstillingsperioden. Der blev også kontinuerligt vist
filmen om SUPERGAS i Zanzibar på en stor fjernsynsskærm, og der var stor interesse for arbejdet blandt
de mange tusinde besøgende.

Hvorfor biogas i Tanzania?
- Omkring 100 millioner familier bor i landsbyer i
Afrika.
- Halvdelen har husdyr, som leverer materiale, der
kan bruges til biogasproduktion.
- Kun 7,5 % af landsbyboere i Afrika syd for Sahara
har adgang til elektricitet.
- Tilbagegang i forsyning af brænde og trækul.
- Mere tid brugt til indsamling af brændsel til madlavning og lys.
- Dramatisk stigning i pris på trækul.
- Brænding af trækul fører til ørkendannelse.
- Røg i køkkenet dræber hvert år millioner af
kvinder og børn.

- Udledning af drivhusgasser, CO2 og metan til
atmosfæren, leder til global opvarmning.
- Global opvarmning betyder, at mange tørre områder bliver mere tørre og våde områder endnu mere
våde.
- Tropiske skove opsuger 5 milliarder tons CO2
årligt. Dette risikeres ødelagt af forøget fældning af
træer og stigende kødproduktion.
- Tanzania forbruger 1 million tons trækul årligt,
halvdelen i hovedstaden Dar es Salaam.
- Økonomien i trækulhandelen er 6 gange større
end den samlede værdi af kaffe- og te produktionen i
Tanzania.
- Trækulbrænding er ødelæggende for al bæredygtig
udvikling i Tanzania.
- Befolkningstilvæksten forstærker problemet
med udledning af drivhusgasser og mangel på energi
til madlavning og lys.
- Zanzibar: 1968, ca. 300.000 mennesker,– 2005,
1,2 millioner.
- Globalt: 1700, 640 millioner mennesker,- 1800,
950 millioner,- 1900, 1,65 milliarder,2005, 6,07 milliarder,- 2050, 9 milliarder.
-teksten fra en af plancherne på udstillingen.
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Isen på Kilimanjaro smelter
Alle elleve nåede toppen af Kilimanjaro, helt til Uhuru Peak søndag morgen den 19. juli 2009. Uhuru
Peak ligger 5895 m over havets overflade.
Vi startede fra nordsiden fra Rongai og gik først hen
til Mawenzi. På denne strækning overnattede vi tre
gange i røde telte og spiste i et stort grønt telt, hvor
vi alle kunne sidde ved et langt bord på komfortable
stole. Vi havde 26 bærere, køkkenfolk og fire guider
så over 40 mand var på vandring. Det hele blev ledt
af den unge fyr Justaz, som havde styr på alt.
Turen havde vi planlagt så alle elleve skulle nå toppen. Det betød at vi inden skulle ud på vandreture i
højden. Vi besøgte derfor Ngorongoro og boede to
nætter på kraterranden. Vi var også ude ved Empakai krateret, hvor vi vandrede ned til saltsøen og
spiste frokost. Opstigningen var det første møde
med den tynde luft. Det var dog på vandreturen til
toppen af Oldonjo Lengai, der havde lagt et nyt lag
lava ud over skråningerne nogle måneder før, vi blev
udfordret. Turen var meget hård og kun fire nåede
toppen og kikkede ned i røgen i hullet på toppen.
Det var vanskeligt at gå i den løse lava på de stejle
sider, hvor vi ofte var bange for at glide og komme
til skade.

Efter de indledende øvelser, var vi ved målet for
rejsen. Det var er en intens oplevelse, at veje bagagen ind ved foden af verdens højeste enkeltstående
bjerg, og så på gåben begive sig op gennem plantebælterne til Mawenzi, gennem det økenagtige
landskab over til Kibo, hvorpå Uhuru ligger og er
det højeste punkt i Afrika.
På turen op af bjerget mod Mawenzi, havde vi næsten hele tiden de to toppe synlige for os og vi kunne
i de første dage se langt ud over Kenya. Senere
blev vejrudsigten ”underskyet” og sms fra Nairobi
bekræftede, at det var koldt der, - under skyerne.
Som timer og dage går, kommer man ind i en anden
verden, som ikke har forbindelse med dagligdagen
i Danmark. Skyerne under os lukker os inden på
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bjergets top, som på en øde ø med sit eget liv.
Ved foden af Mawenzi blev vi testet af guiderne.
Lejren lå ved en lille sø, og da vi havde hvilet os lidt
gik vi langt op af den takkede udfordring Mawenzi
foran os. Luften var meget tynd, så vi gik langsomt
for at få nok ilt. Det blev stejlt, og den løse lava var
svær at gå i. Jeg ville gerne have fortsat lidt længere for så kunne vi have kikket ned på den anden
side, ned til Moshi til Mawenzi teachers ressource
Centre, som var min arbejdsplads fra 1988-90.
Næste dag gik turen hen over højderyggen mellem de to toppe. Det var en meget lang tur i et
ørkenagtigt landskab til hytten ved foden af Kibo
og den sidste store udfordring. Vi fik maden serveret tidligt, så vi kunne sove nogle timer inden den
sidste opstigning. Vi startede lidt før midnat og det
gik meget langsomt opad. Ikke meget mere end en
støvlelængde til hver skridt. På stejle steder gik vi
i hårnålesving opad. Det var mørkt, så pandelamperne lyste, hvor vi trådte. Vi havde vand med, og
nogle af os havde det i en dunk på ryggen, men
slangen til munden frøs. Temperaturen faldt til
minus ti grader. Vejret var med os, så det føltes ikke
så koldt. Vi havde en del slik med for at give nok
energi. Chokoladen frøs også til hårde klumper.
Målet for nogle af os var at nå toppen, mens den
endnu har sne og is. Videnskabsfolk sagde for år
tilbage, at gletsjerne kunne være væk allerede i
2015, men det sker nok ikke så hurtigt. I 1880 var
der ca. 20 km2 is, og i dag er der 2,5 km2. Fra
1962 til 2000 smeltede 0,5 m af per år. Vi er alle klar
over at den globale opvarmning ændre klimaet, så
her har vi et synligt eksempel. Vi er også klar over,
at det ikke er den eneste faktor. Borgerne nede i
Moshi by siger, det er reduktionen i skovarealet, der
er hovedårsagen.

Den sydlige gletsjer på Kilimanjaro

På den sidste vandring til toppen af Afrika skal vi
stige 1000 m, men kun gå 6-7 km, alligevel nåede
vi først Gilmans Point på kanten af vulkanen kl. 6
om morgenen. Stor var min overraskelse, da der
stort set ikke var sne eller is tilbage. Da jeg for 21
år siden kikkede ud over det samme landskab, så
jeg på et smukt sne og islandskab, nu så jeg et
månelandskab af sten og sand. Der er dog store
gletschere tilbage, men antallet er halveret
Efter en kort pause fortsatte vi mod syd langs kant-

en af krateret og kunne se ned på den gletscher,
som også skinner rødt i aftensolen, når man står på
hotellets balkon nede i det varme Moshi. Isen står
skarpt lodret op på nordsiden af gletsjeren. Ovre
på nordsiden er der mere is og vi kan kun se kanterne. Når isen står skarpt aftegnet er det fordi isen
ikke smelter af som følge af lufttemperaturer over
frysepunktet, men fordamper direkte op i luften, når
solen skinner på isen og fordi luftfugtigheden er lav.
Med til billedet hører også snefaldet, som er med
til at øge ismængden og holde isen hvid, så solens
stråler reflekteres.
Vinden tog til og sammen med ti graders frost
blev det meget koldt, og al energi i kroppen var for
længst brugt. Dem, der havde sværest ved at klare
forholdene, fik en eller to guider som personlig
støtte. Havde vi ikke disse venlige og dygtige mennesker til hjælp, var det hele gået i opløsning. Det
er utroligt, at der kan lokkes flere skridt ud af folk,
der ikke har sovet ret meget det sidste døgn, og for
længst sagt til sig selv, at det mest umiddelbare ville
være, at sætte sig på en sten og lade stå til!!
Alligevel fortsatte rækken til vi nåede Uhuru Peak
5895 m over havet. Vi blev glade og kåde og fik taget billederne af hinanden og resterne af gletsjerne.

delse klimaændringerne vil have på borgerne her
ved foden af bjerget. Familien Ringo har ret til at

På vej mod Kibo i juni 1989

lede vandet fra bækken ind på deres grund 24 timer
én gang om ugen. Så kan majs og bananmarker
vandes. Der er meget gamle traditioner om vandet
fra bjerget.

Kilimanjaro maj 2007

Anders Brandt på toppen af Kilimanjaro den 19. juli 2009

Ikke længe efter gik turen nedad igen og ved
teltene fik vi noget at spise, og en kort pause inden
vi skulle til at gå igen. Det blev en lang tur ned af
sydsiden af bjerget. Vi overnattede ved Horombo.
Sidste etape på de slidte ben gik ned igennem den
meget smukke regnskov, med et unikt og fascinerende planteliv til Marangu, hvor vores certifikater
blev udstedt.
Bussen ventede og vi takkede de gode folk vi
havde med fra Scan Tan Tours og kørte til Moshi,
hvor familien Ringo havde inviteret os på aftensmad
og overnatning. Det var trætte folk de blev gæstet
af. Vi fik anvist vores fine værelser og fik bad i varmt
vand, som kommer fra Kilimanjaro, som ligger fint
synligt herfra.
Ved aftensbordet gik snakken om hvilken indfly-

I februar målte jeg 38 grader inde i Moshi by. I de to
år vi boede i Moshi (1988-90) målte vil aldrig over
35 grader. Uanset hvordan sandheden skal sættes
sammen om reduktionen af ismasserne på toppen af Kilimanjaro, så er sandheden kompliceret,
ellers var det kedeligt!! Der er mange faktorer, der
spiller sammen, disse faktorer har efter al sandsynlighed sammenhæng med klimaændringerne. Det
er måske indirekte, fordi borgerne henter mere
brænde eller lader kreaturerne hente føde længere
og længere oppe af bjerget end tidligere, fordi
klimaændringerne giver ringere levevilkår længere
nede.
Anders Brandt
Arbejdede i Tanzania 1980-82 og 1988-90 som lærer og rejst
mange gange siden. Har været på toppen i juni 1989 og juli
2009 og håber på endnu en tur. Jeg arrangerer studieture til
Tanzania. Det meste af familien har været i Tanzania enten på
arbejde eller på besøg. www.moshi.dk, Anders@hundslev.dk
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Global opvarmning i Tanzania
Foranlediget af al den fokus, der i øjeblikket er på
klimaforandringer og International Klimakonference
i København mm. har jeg spekuleret noget over,
om vi her i Karatu i det nordlige Tanzania mærker
noget til denne globale opvarmning eller det bare
er noget, der finder sted andre steder i verden. Min
konklusion er, at vi faktisk mærker eller oplever
global opvarmning også her i Karatu, hvor jeg bor
og arbejder fra.
Det mest konkrete udtryk for det er, når vi på en
af de klare dage hvor vi her fra vores hus kan se
Kilimanjaro 200 km borte. Jeg kan så konstatere,
at snedækket på Kilimanjaro nu er meget mindre
end, da jeg første gang kom til Tanzania for nu snart
40 år siden. Vi kan også i aviserne læse forudsigelser om, at om 20 år er der sandsynligvis ikke sne
tilbage på Kilimanjaro.

der altid vil finde sted eller om der er en mere
grundlæggende forandring, som skyldes en global
opvarmning. For mig at se er der ingen tvivl om,
at hvad vi oplever her, er en mere grundlæggende
forandring.
De forudsigelser, der er lavet omkring kommende
klimaforandringer, forudsiger ikke en væsentlig
ændring i temperatur- og nedbørs niveau for det
nordlige Tanzania. Forudsigelser er mere dystre for
andre steder i Afrika. Men prognoserne forudser
mere ekstreme vejrfænomener, at vi vil få større
udsving i nedbørsmængder, og mere voldsomme
vejrfænomener. I de snart 8 år jeg tilsammen har
været her i Karatu passer det meget godt med,
hvad jeg har oplevet.
Vi havde i 1997-98 El Nino med al dens regn, som
gjorde veje ufarbare og ødelagde afgrøderne i store
dele af Tanzania. Vi har nu her i de sidste 3 år jeg
har haft en lille farm her i Karatu sammen med min
hustru Joyce oplevet de sidste 2 år med
manglende nedbør og deraf følgende
tørke. Det har gjort det meget vanskeligt
at dyrke rimelige afgrøder. Det har haft
katastrofale følger for mange familier her
i vores område. Der er landsbyer her i
Karatu District, som i sæsonen 2008-09
ikke har været i stand til at dyrke noget
som helst. De har ikke høstet så meget
som et enkelt majskorn. Det har været
ret deprimerende at komme gennem
sådanne landsbyer og se majsen visne
fuldstændigt væk. For vores eget vedkommende har vi været i stand til at få
dyrket noget og dyrke foder nok til vores
dyr.
Vi har haft en periode på over 5 måneder, hvor der her i Karatu ikke er faldet
nogen regn. Alt blev støvet, vissent og
afsvedet. Det er ikke rart her i Karatu
med det meget fine rødbrune ler, der var
overalt. Når du færdedes var det med
støv efter dig og det trænger ind overalt. Støvet er også ideelt for jiggers. Alle
havde jiggers i deres tæer, inklusiv mig
selv indtil flere gange.

Kilimanjaro 1969

En anden måde vi oplever global opvarmning på er
gennem de klimaforandringer, der sker her i området. Det kan så diskuteres om de svingninger,
vi oplever i klimaet kun er de naturlige udsving,
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På vejen fra Karatu til Arusha så vi i
oktober – november ofte døde køer
liggende i vejsiden. Det var masaiernes
køer, som de ikke kunne finde græsning
til. Masaierne blev meget hårdt ramt.
En del søgte her til Karatu i deres søgning efter
foder. Folk her i Karatu kunne købe køer for omkring
20,000 shillings (ca. 80 kr.) fra Masaierne, hvis de
kunne tilbyde noget græsning til dem, så desperate
var de.

Denne tørke kan forklares ud fra, at vi i store perioder af de 2 sidste år har haft La Nina vejrsituation,
som er det modsatte af El Nino og som hovedregel
vil give mindre nedbør i Østafrika.
Der er i Østafrika en megen stor sammenhæng mellem nedbørsmængderne og El Nino / La Nina effekten, det kan klart ses ud fra vejrstatistikkerne. Vi
er nu i en El Nino situation og det skulle gerne give
os en god nedbør, selvom det i den skrivende stund
stadig ikke har fuldstændigt materialiseret sig.
Men selvom disse udsving i vejret delvist kan
forklares med El Nino effekten, er der heller ingen
tvivl om, at El Nino bliver påvirket af den globale
opvarmning på den måde, at effekten i de senere år
har udvist større intensitet.
Hvordan reagerer folk så på disse klimaudsving?
Den lokale befolkning har meget lille bevidsthed
omkring global opvarmning. For de fleste er klimaet
noget Gud giver, så man beder til Gud om bedre
vejr, og så iværksætter man sine lokale traditionelle
overlevelsesstrategier, og håber at staten og diverse
nødhjælporganisationer vil leverer fødevarehjælp.
Der sker intet her som kan ændre landbrugets
dyrkningsmetoder til at være modstandsdygtige
i forhold til klimaændringer. Regeringen prøver at
intensiverer landbruget gennem et nyt program;
Kilima Kwanza. Men det bygger på øget produktion
af fødevarer og at landbruget kan bidrage til et øget
bruttonationalprodukt, men elementerne i dette program er baseret på et mere energiintensivt landbrug
gennem mekanisering, øget brug af kunstgødning,
øget kunstvanding og tiltrækning af udenlandske
investeringer i landbruget gennem stordrift. Dette
er ret paradoksalt i en tid, hvor der andre steder
tales om mindre carbon i produktionen. Der er
ikke meget i denne strategi, der vil hjælpe den lille
farmer her i Karatu til bedre at være forberedt på
kommende klimaudsving.
Jeg oplever også helt konkret, at den globale opvarmning giver mig nye muligheder. Jeg har i mit
arbejde her især koncentreret mig om at hjælpe
folk til at få en mere bæredygtig ernergiforsyning i
deres husholdninger, gennem mere energieffektive komfurer, samt gennem biogas. Det kan være
meget svært at få finansieret sådanne tiltag, da folk
traditionelt bruger brænde og 3 sten. Det er ting,
som ikke koster dem penge. Så et forbedret komfur, der vil koste noget, er svært at introducerer til
husholdninger.
Nu er det imidlertid blevet muligt at finansiere energiprojekter til husholdninger ved hjælp af Carbon
Credit. Det betyder, at husholdninger, der reducerer deres udledninger af drivhusgasser gennem
et såkaldt CDM projekt, kan sælge sådanne udled-

ningsreduktioner og på denne måde få penge til
at betale for nye komfurer, biogas anlæg, etc. CDM
står for Clean Development Mechanism.
Populært kan man sige, at da drivhusgasserne ikke
kender til nationale grænser, er det på en måde lige
meget hvor globalt reduktionerne af udledningerne
af drivhusgasser sker, bare de sker. Det vil så i
mange tilfælde være billigere at reducere i et u-land
end f.eks. i Danmark. Så Danmark kan betale sig fra
sine udledningsforpligtigelser ved at få folk i Tanzania til at foretage disse reduktioner.
Smart ikke?
Folk i Danmark kan så fortsætte med at brænde en
masse benzin af i deres biler ved at købe sig til at
nogle husholdninger i Tanzania installerer et mere
energi effektivt komfur, og stadig have en god CO2
samvittighed.
Det kan lyde noget kynisk og er det vel også. Men
for mig at se, giver det os nogle muligheder for at
hjælpe til at finansiere, at husholdningerne her kan
få råd til at få et bedre komfur. Et sådant komfur kan
bidrage til at løse en række problemer.
Et sådant komfur bruger meget mindre brænde eller
anden biomasse. Det betyder, at kvinderne ikke
længere skal gå så ofte til skoven for at indsamle
brænde og bære det hjem på ryggen. Det er et arbejde, der har en stor arbejdsbelastning for mange
kvinder her.
Mindre brændeforbrug betyder også en reduktion af
den store afskovning, der finder sted mange steder
i Tanzania. Miljøet vinder også på denne måde.
Mere effektive komfurer betyder også bedre forbrænding og derved mindre røg og sod partikler i
køkkenet. Det formindsker meget den sundhedsrisiko som mange kvinder og børn bliver udsat for i
forbindelse med madlavningen. Røgen i køkkener er
en meget overset, men stor småbørns dødsårsag.
Jeg arbejder for tiden på nogle husholdningsenergi projekter, hvor vi planlægger at bruge Carbon Credit til at finansiere projekterne. Så på den
måde er den globale opvarmning meget konkret for
mig. Jeg finder, at Carbon Credit brugt rigtigt kan
være et redskab, der kan være med til at bidrage til
at skabe en mere bæredygtig hverdag for mange
mennesker i u-landene. Men at det selvfølgelig ikke
fritager de udviklede lande for selv at påtage sig
forpligtigelserne til at reducere deres udledninger af
drivhusgasser.
Bjarne Laustsen
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Paradokser som hele tiden møder én i dagligdagen.
I begyndelsen af december kørte jeg med taxa. I
samtalen med chaufføren kom vi ind på klimakonferencen og DGI-byens mange stande og arrangementer. Han sagde så med stolthed i stemmen, at
taxierne nu kørte CO2 neutralt i København.
Det kom bag på mig, og jeg spurgte hvorledes det
kunne lade sig gøre; ”Jamen, det er sådan, at vognmændene har købt CO2 kvoter, som gør at vi har
neutraliseret det CO2 udslip, vi har på vognene”,
sagde han og smilede tilfreds. Jeg vidste ikke om
jeg skulle smile eller græde. Jeg undlod at kritisere
den glade chauffør, men sad og blev mere og mere
rasende. Jeg spurgte dog om han troede, at CO2
dynen rundt om jorden blev mindre af at købe CO2
kvoter. Det gjorde han.
Imens jeg sad i en lun taxa, der havde KØBT sig
fri af sin CO2 udledning, er der kvinder i Morogoro
Region, Tanzania, der før kunne hente vand fra en
kilde kun et par minutters gang fra deres hytter,
hvor de nu må gå op i bjergene, eller til en pumpe
hvor der er lange køer af andre folk. Det betyder,
at kvinder må stå op kl. 4.00 om morgenen for at
hente vand og kommer først hjem ved middagstid,
hvor de straks går i gang med at lave mad til deres
børn og fodre kvæget. ”This makes life hard”, siger
en af kvinderne beskedent.
Paradokset består i, som man også kan læse af
Bjarne Laustens artikel, at pengene fra CO2 kvoterne kan via CDM projekter komme befolkningerne
til gode i de lande, der ikke udleder CO2 i store
mængder, men til gengæld lider voldsomt under de
ændrede klimatiske betingelser. Så langt så godt.
Men – og det er her det store men kommer ind –
lige meget hvor mange penge, der kommer ind via
overforbrugets CO2 kvoter kan penge jo ikke erstatte et ødelagt klima – et ødelagt landskab, som
befolkningen må flygte fra.
Men CDM penge kan der kun repareres på det store
problem; der kan bygges forbedrede komfurer,
bygges biogas anlæg, plantes træer hvis det kan
nås osv. Men alt sammen er jo lappeløsninger, når
den rige verden fortsætter med at udlede uanede
mængder af drivhusgasser, selv om de betaler for
det.
Men set fra Bjarnes synspunkt midt i Tanzania –
her og nu – er det selvfølgelig en mulig løsning, at
når de rige lande alligevel sviner med CO2, så kan
de lige så godt betale for det, så pengene kan gå til
CDM projekter og innovation af nye strategier i Tanzania. Men i forvejen er Tanzania jo i bunden af de
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lande der udleder CO2 – og i mens fortsætter den
store udledning i de rige lande og nu også i Kina og
Indien.
Men det er et paradoks, vi er havnet i. Man kan
med rette sige, at penge ikke kan købe et ødelagt
klima tilbage et sted på jorden, mens der svines et
andet sted. Det er ikke bæredygtigt på lang sigt,
fordi man ikke her takler det egentlige problem; den
stigende udledning af drivhusgasser.
Et andet paradoks læste jeg i Politikens kronik 12.
december: Innovation er nøglen til klimaløsninger.
Artiklen havde fat i, at nu skulle alle innovative løsninger sættes i spil for at stoppe den globale opvarmning og det forværrede klimabillede. Artiklens
pointe var, at virksomheder over hele verden er klar
til forandring, også fordi for brugernes fokus skifter
dramatisk. Som det hed: ”Lad os få en ambitiøs
klimaaftale, der også gør u-landene til en del af
løsningen”.
Jo, jo – selvfølgelig – tænker man som læser, hvad
ellers – vi kan jo ikke lave en klimaaftale uden landene i Syd. Slet ikke. Pointen var en anden. Artiklen
fokuserer på, at virksomhederne nu skal sadle om
og se innovationen som mulighed for at få nye
forbrugere. Som det hed i artiklen: Det er bydende
nødvendigt, at vi begynder at betragte verdens fattigste som andet og mere end ofre eller stakler. For
selv om den enkelte forbruger i udviklingslandene
har en meget lille købekraft, så er det et kæmpepotentiale.
Altså, lad os ikke betragte mennesker i Syd som
stakler, men som kunder, som forbrugere med en
købekraft. Og lad os bruge al vores innovation til
gennem virksomheder at udnytte dette, (som en tør
citron der endnu kan vrides nogle dråber af).
Det kalder jeg et umenneskeligt menneskesyn. Er
vi da hele tiden kun forbrugere med købekraft (stor
eller lille)- er vi kun mennesker med et evigt stigende forbrug – hvor svaret på alle problemer er
vækst, forbrug, vækst, forbrug lige til jorden brister.
Hvad med kultur – hvad med den øvrige natur
– hvilket værdisæt kan tilsidesætte det enøjede
materialistiske.
Som der rigtig stod på en af plakaterne på den
store demonstrationsmarch mod Bella Center:
There is no Planet B.
Vi har kun denne ene jord – og denne ene chance.
Bo Bramming.

En positiv historie.
Vi er på Zanzibar, nærmere bestemt i Darajani i
den gamle by Stonetown. Vi bevæger os i middagsheden ned gennem den smalle
handelsgade med forretninger på
begge sider, med varer ude på
gaden og det føles som om en
stor del af byens befolkning har
besluttet sig til at handle netop på
denne tid og dag. Forretningerne
har helt åbne facader, så man bliver
konfronteret direkte med, hvad forretningen kan tilbyde og lokke med.
Det er et facinerende handelsmiljø,
hvor man samtidig med, at man
spotter verdens flotteste khanga,
svarer på tilråb, skal passe på ikke
at blive kørt ned af cykler, knallerter og motorcykler, som kommer
i begge retninger. De bruger nemlig
samme område som alle os på ben.
I dag skal vi ikke handle, men på besøg hos snedkerkollektivet Bamalama. Vi har været her før,

faktisk mange gange, så vi kender vejen. Det er
ellers ikke så let. Vi drejer ned ad en lille passage på
et par meter mellem forretningerne. Lige bagved
forretningerne kommer vi ind i et boligområde med
små huse, der ser ud som om de er placeret som
det nu bedst kan lade sig gøre. Vi bevæger os på
de jordstampede stier mellem husene. Her er ingen
stakit og havelåge og ingen tydelig markering af
ejendomsretten. Området var oprindelig en del af
creek’en, altså et vandområde med en bro indtil
byen. Deraf navnet Darajani, som betyder bro. Området blev fyldt op mellem 1920 og 1950 og hermed
opstod både boligområde og handelsgade.
Snedkerkollektivets workshop har til huse i en
ret stor bygning. Man kan tydelig høre, at der er

mange mennesker, der arbejder derinde. Her i
Stonetown har mennesker en udvidet forståelse og
accept af, at liv og arbejde kan høres.
Vi er ventet med længsel, tror jeg. Vi var her også

for et halvt år siden. Den dag havde vi gæster med.
Vi havde besøg af Multicenter Syd og synes, at de
skulle se den workshop som vi personligt og gennem DANTAN over flere år har støttet med værktøj
gennem Multicenter Syd og MS. Besøget var
meget positivt. Snedkerne fortalte om deres
arbejde, deres muligheder og begræsninger.
En begrænsning var bl.a, at gruppen på nær
boremaskiner og enkelte andre elektriske
værktøjer, mangler værktøj, som kan skære
træ op, eller maskinhøvle det hårde træ.
Disse opgaver tages til andre workshops og
minimerer selvklart deres indtægt. Det resulterede i et fantastisk tilbud fra Arne og Leif
fra Multicenter Syd. De ville donere noget
elektrisk værktøj, som kunne løse problemerne. Overrumplet af positiv stemning
besluttede vi at betale for en omlægning og
udbygning af det elektriske system.
Kollektivet består af 25 unge mænd, hvoraf
de 9 var lærlinge. Disse unge mænd har
tilsammen 56 børn som de formodentlig er eneforsøgere af. Modsat i Danmark er de i mange
tilfælde også forsørgere af gamle forældre og
sikkert også søskende og deres børn. Her er de
indtjente penge i familien alles penge og en vigtig
overlevelsesstrategi. Men helt direkte har disse flittige unge mænd brug for alt, hvad de kan tjene.
Gruppen har ikke altid været her og bygningen er
også forbedret over tid. Men hvordan begyndte
det? De smiler af vores nysgerrighed og fortæller.
For nogle af medlemmerne begyndte det, da de gik
i Primary School. De havde en lærer, som havde et
snedkerværksted. Børnene stod udenfor og iagttog
de voksnes arbejde, ligesom vores forældre eller vi
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selv har stået og set på håndværkernes arbejde, da
vi her i Danmark havde et andet samfund end nu.
Hen af vejen forbarmede læreren sig over børnene.
De kom ind i værkstedet, hvor de fik lov til
at slå søm i noget træ.
Over tid fik drengene lov til mere og mere. Til sidst
blev de så dygtige, at de selvstændig kunne udføre
og færdiggøre bestillinger.
Det endte med, at læreren trak sig ud af arbejdet,
men sørgede stadig for at bringe kunder.

På spørgsmål om økonomien fortalte de, at hver
mand skaffer egne kunder og får selv betalingen.
Hvis arbejdet er større end han magter deles det
med en eller flere af de andre, som derved også får
del i betalingen. Derudover betaler alle en procentdel til kassen til fælles udgifter. På spørgsmålet om
hvordan de skaffer træ fortalte de, at et par af dem
sejler over til Tanzania Mainland til Rufiji området,
som er et stort delta. Dér tilbringer de nogle uger,
hvor de opkøber træ enten med penge, som de har
tjent eller lånt, eller en del af betalingen er
gamle cykler, de har sat i stand.
Men tilbage til dagen i oktober, hvor vi
besøgte kollektivet.Tingene havde udviklet
sig, Multicenter Syd havde til et møde med
de unge på skolen fortalt om Leif og Arnes
besøg på Zanzibar og på mødet blev det
besluttet, at elevrådskassen ville betale
både maskiner og opgradering af strøm.
Det var grunden til vores besøg.
Gruppen på Zanzibar var overvældet.
Gavebeviset blev skrevet under af alle og
vi delte nogle varme sodavand, som også
naboerne fik del i.

På et tidspunkt blev de bedt om at flytte ud af
værkstedet og finde et nyt sted.
På det sted, hvor bygningen står nu, var der oprindelig en stor affaldsplads, hvor folk i området smed
deres affald. På opfordring af beboerne i området
ryddede de unge området, satte et par pæle ned og
satte et tag op. Det var starten på det nye værksted. Efterhånden som værkstedet fungerede og
pengene kom ind, fik bygningen også vægge.
Slangen i paradiset var en indisk handlende, som
godt kunne tænke sig bygningen til lager. Han prøvede at smide Bamalama ud ved hjælp af politiet.
De unge nægtede at flytte ud og udtalte til politiet,
at de måtte skyde dem, før de ville flytte sig.
Meget positivt stillede beboerne i området op med
støtte mod politiet. CCM partiet og den lokale
Sheha stillede også op og det resulterede i, at gruppen fik papir på stedet og de blev registreret som
Ushirika, altså et kollektiv. Det var året 1992.
Med den lokale viden vi efterhånden har, er dette
en usædvanlig fin løsning på et sted, hvor enkeltpersoner kan have vanskeligheder ved at få deres
ret i noget som helst. I dette tilfælde har der været
nogle yderst kloge folk, som har støttet de unges
færdigheder og initativ. De véd af egne erfaringer,
at der sidder tusindvis af inaktive unge mænd rundt
omkring i byen. De keder sig grumt og en del er
desværre involveret i småkriminalitet og stoffer af
forskellig art.
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Mens vi drak,
sendte vi
nogle kærlige tanker
til de gode
mennesker i
Multicenter
Syd, som ville
solidarisere
sig med unge
mennesker som dem selv.
Inden vi rejste i slutningen af oktober var elektriciteten installeret.
Containeren med maskiner og arbejdslamper er
pakket på Multicenter Syd og bliver modtaget på
Zanzibar om en månedstid, hvis alt går vel.
Birthe Kirknæs.
MultiCenter Syd er en produktionsskole som dækker Lolland
og Falster. Skolen har 155 elever.
Skolen arbejder med projektorienteret undervisning.
De har også en international afdeling med 22 elever.
En af deres aktiviteter er at renovere udstyr til projekter i Syd,
især Latinamerika og Afrika, samt at deltage i internationale
opgaver med andre NGOer.
Skolens leder og lederen af den internationale afd. er nogle helt
udsædvanlige ildsjæle, der har arbejdet med solidaritetsarbejde
det meste af deres liv.
DANTAN har i 20 år arbejdet tæt sammen med Multicenter Syd
om forsendelser af udstyr til Tanzania.

KAN TURISME OG LOKALSAMFUND FORENES

tæt op ad hinanden.

I 2003 fik jeg et rejselegat fra Danida, og jeg rejste
til Zanzibar, hvor jeg besøgte flere skoler, lærerseminariet og lavede en hjemmeside til mine elever
hjemme i Danmark,

I Jambiani lever man af fiskeri og agerbrug. Der
bliver for det meste fisket indenfor koralrevet, da
bådene er små eller man tager ud på revet og
fanger bl.a. blæksprutter. Desværre går det ikke
rigtig godt for fiskeriet. Det er efterhånden sjældent
fiskerne får en god fangst, og ofte går der lange
perioder, hvor fiskerne ikke kan fiske på grund af
for meget vind eller regn. Deres små både kan ikke
klare bølgerne og alle har stor respekt for havet, da
også mange fiskere har været udsat for havet luner
og har været tæt på at drukne.

Jeg blev så begejstret for øen – at jeg købte en
grund i 2004 - tegnede et hus på et kvadreret A4
ark hvor 1 tern var 1 meter, og det kom der et dejligt
stort rustikt hus ud af året efter i 2005. Jeg kendte
på daværende tidspunkt ikke andre europæere der
havde fået samme ide, men jeg vidste de eksisterede.
Det er en langsommelig proces at købe land på
Zanzibar, ligesom her i Danmark skal der indhentes tilladelser. Grunden du køber ejes af flere
store familier. Familierne bliver repræsenteret af de
ældste ofte en 5-7 stykker, og de skal være enige
om købssummen før handlen kan afsluttes. Denne
forhandling kan vare i uger. Den
endelige overdragelse af skødet
foregår på den måde, at alle mødes,
man skriver under og købssummen
bliver ligeligt delt ud i kontanter til
hvert enkelt overhoved af familierne,
som igen fordeler pengene videre til
hans familie. Køber du som udlænding, har du altid en lokal med på
skødet. Denne person ejer en procentdel af grunden, og bliver oftest
ansat som caretaker på huset.

I haverne dyrkes kassava og andre grøntsager.
Undergrunden i det østlige Zanzibar består af koralsten, da Zanzibar er en ø, der er opstået af havet.
Jorden består næsten kun af sand og kalk ved
øst-kysten. Udbyttet er stærkt begrænset, da den
eneste mulighed for at vande jorden er de naturlige
kilder, der ligger et godt stykke fra haverne.

En anden indtægt, som faktisk har haft en stor betydning for landsbyen, er tang.
Ca. 900 kvinder arbejder i havet med at dyrke 2
forskellige typer tang. Dette er hurtigt groende tang,
som bruges til stivelse i f.eks. makeup. Tangen
bliver bundet op på små pæle og høstet hver 14.
dag. Disse kvinder (ofte hjælper børnene til) bærer
op til 25 kg. vådt tang i sække på hovedet ind på
land, tørrer tangen på sandet hvorefter 80 pct. af
vægten fordamper og sælger derefter på auktion
den tørre tang. Desværre er prisen på tang faldet
gennem de sidste 5 år, så heller ikke her taler man
om et stort udbytte. Dette hårde arbejde medfører
smerter i nakke og knæ på kvinderne og er uholdbart i længden.

Jeg valgte at bygge i Jambiani, som er en landsby
med ca. 6000 indbyggere i den sydøstlige del af
Zanzibar. Byen er lang og smal og grænser til savanneskov mod vest, hvor de lokale har deres haver
og Det Indiske Ocean mod øst. Her bor vi i landsbyen blandt de lokale, og vi kan følge med i deres
dagligdag, ligesom de til en vis grad kan følge med
i vores. Deres huse er små og åbne, de er ude det
meste af tiden og husene ligger flere steder meget
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Kan turismen overhovedet fungere i et fiske/agerbrugs samfund, hvor rig og fattig lever side om
side? Kontrasterne er store.
Forholdet mellem lokale og europærerne fungerer
faktisk godt. Mange af muzungerne er nemlig rigtig
gode til at hjælpe og bidrage på en fornuftig måde
til, at landsbyen har fået det væsentligt bedre.
Der er arbejde til de lokale med vedligeholdelse af
husene og udover det, er der mange europæere,
der støtter hele familier på anden vis. Nogle får
faste bidrag til hjælp til uddannelse - andre bringer
medicin til byens skadestue og de lokale modtager
praktiske gaver som tøj og sko til børnene og hvad
man ellers synes, de mangler.
Tilflytterne køber ind lokalt og støtter de små forretninger. Fiskerne tager os med ud og snorkler og
tjener faktisk ret godt i højsæsonen. Damerne går
i grupper og tilbyder massage. Der er kommet et
par lokale bands, der spiller taarab (lokal musik),
som optræder rundt omkring i byen. Der er kommet rigtig mange små lokale restauranter. Hvert år
dukker nye op, og de serverer lokal mad. Da maden
oftest er god, får de hurtigt nye kunder i butikken.
Jambiani havde en stor skole for 4 år siden. I dag er
den delt op i to skoler,- en til indskolingen og en til
mellemtrinnet og de større børn. Der går ca. 1400
børn i skole i Jambiani. Skolen har modtaget rigtig
mange penge bl.a. fra turister og tilflytterne, så i
dag har børnene skolebøger i modsætning til for 4
år siden, hvor de måtte skrive alt af fra tavlen.

I Jambiani har vi fået et bibliotek med en del bøger
(desværre er mange af dem på engelsk), en lille
systue hvor alle er velkomne og en internetcafe. Der
er ansat 2 personer til at administrere og modtage
penge når turisterne skal på nettet.
Det er også lykkedes flere af de lokale at blive inviteret til Europa på trods af de strenge regler for at få
turistvisa. Der er givet startkapital til flere ambitiøse
lokale, så de kan få en forretning op at køre.
Jeg har selv undervist i engelsk i flere omgange.
I starten var det mest mænd jeg underviste, men
heldigvis gik der ikke lang tid før kvinderne fulgte
med og det endte med at blive et næsten kun kvindehold. Den lokale skole har nu selv organiseret
undervisning for voksne i engelsk og IT to eftermiddage om ugen.
Selvfølgelig påvirker turismen også et samfund i
negativ retning. Det er sket alle steder på kloden,
hvor turismen har boomet, bare tænk på Sydeuropa. Nogle af følgerne kan være kriminalitet og
narkotika. Det kan ikke undgås at der bliver stjålet
lidt hist og pist i Jambiani. Man skal ikke lade sine
sko stå ude om natten f.eks. sko er i rigtig høj kurs,
da de fleste ellers går barfodede. En bekendt af
mig fik stjålet et par guldsandaler, der netop havde
stået uden for en nat og var forsvundet. Et par dage
efter ser hun en kvinde spadsere i netop de sandaler, og hun blev noget ophidset og ville have sin
sko tilbage. Det kunne hun sagtens få for ”kvinden
havde jo bare lånt skoene, og hun havde jo ikke
været der, så hun kunne spørge om hun kunne låne
dem”. Hun spurgte oven i købet
om hun ikke kunne låne dem et
par dage længere!
Desværre har jeg også hørt om et
par overfald udenfor byen, men
det er heldigvis sjældent.

Lises engelskhold
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På større gæstehuse har man
et opslag op om, at man ikke
skal give børn penge - når de
siger pesa pesa, eller give me
money. For få år siden var det
utænkeligt, at børn ville spørge
efter penge. De spørger også
efter ”penne school” hvilket betyder, de vil have en blyant. Alle
børnene hilser ”jambo jambo” og
spørger ”what is my name” (de
mener ”what is your name”). De
er glade og nysgerrige, men ved
ikke rigtigt hvordan de skal kontakte turisterne. De stiller gerne
op til fotografering og elsker
at se billederne på digitalkameraerne bagefter.

De elsker at lege med børn der er på besøg, og de
får skabt gode venskaber om end de er midlertidige.
Så turismen fungerer faktisk rigtig godt på trods
af de store forskelle mellem de lokale og os, der
bor der ind imellem. Vi føler os velkomne, og vi
har stor respekt for det samfund vi er flyttet til med
deres kultur og deres normer, som er så forskellige fra vores. Man skal ikke tro man kan komme

ON THE ROAD TO SUCCESS
By Nadin Hadi
Juma Lukondya is soft spoken and unassuming.
We are in Jambiani, Zanzibar, where he lives and
works. Outside, the sound of waves and the wind
almost drowns him out as we talk and I have to
strain to hear him.
The yellow bike jersey he wears is the only clue to
his passion and his extraordinary achievements.
Because Juma Lukondya is Tanzania`s top road
and mountain racer, a man who has raced against
international class athletes and come out ahead of
the pack, time and time again.
Born in Shinyanga district in Mwanza, Juma, like
many others, spent his early childhood farming for
survival. He didn’t go to school, and only spoke
Kisukuma, the language of the region. Aged 10,
he started work in the diamond mines, scratching
out a living. It was here he heard about Zanzibar, a
place where there was easier work and an easier
life. Inspired and only 12 years old, he walked into
Shinyanga town with only the clothes on his back.
He had no money to travel, so he snuck on board
the cattle train to Dar es Salaam, helping with cows
in return for his passage, hiding when the train drew
into a station. After three days, living and sleeping
with the cattle, the train arrived in Dar.

og lave om på folks måde at leve på og forsøge at
påvirke og pådutte dem vores effektive levemåde.
Beboerne er yderst traditionelle, og hvorfor skulle
man også ændre et samfund, som tilsyneladende
fungerer fint på egne præmisser. Der er mange lag
i dette forholdsvis lille lokale samfund, og vi kender
kun til overfladen af, hvad folk tænker og føler. Vi
forsøger ikke at overtræde deres grænser, hvilket
man højst sandsynligt gør ubevidst på den ene eller
den anden måder. Vi er dybest set meget taknemmelige over at få lov til at opholde os i deres by
og at blive modtaget med venlighed, og ligesom
vi forsøger at respektere deres kultur, forsøger de
også at respektere vores.
Det er ikke alle tilflyttere der oplever Jambiani så
rosenrødt, som jeg måske har beskrevet det her,
men dem er der også plads til. I det skjulte giver
beboerne os alle navne eftersom hvordan vi har
markeret os i deres øjne. En bliver kaldt ”mkoloni”
kolonisten, og det er jo ikke særlig flatterende, men
de har faktisk ret.
Lise Rievers.

He was completely alone. He didn’t know a word of
Kiswahili. He didn’t know anyone, but he managed
to arrange passage on a dhow ferrying coconuts
to Zanzibar. Wandering the port of Bungi, a man
spotted him and offered him work on a farm near
Mangapwani. He worked from 6.00 am to 6.00 pm
for three days in return for 6000 shilling only eating cassava in the evening. He stayed there for a
month until the work ran out. From there, he moved
to Dejani, Utunguu on the south of the island, where
he stayed for 9 years with a family. They taught him
Swahili, how to read and write. He farmed, growing
cassava and papaya and finally saved enough money to buy a bike. It was a Phoenix bike from China.
Nothing special, heavy and sturdy made from iron,
with no gears and dodgy brakes. He’d seen people
racing in local competitions across Zanzibar, and
quickly discovered he was good at it. He raced first
with a team and then on his own, winning competition after competition.
In March 1999, the Italian resort Venta Club organised a race for cyclists from all over the world.
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Juma was admitted and headed up to Kiwengwa
to take part. It was his first chance to race against
international racers. They were serious cyclists, who
competed at amateur level worldwide. They trained
every day, had high tech bikes, specialised nutrition
and power drinks. It was a four-day off road competition. First place went to an Italian, second to
an Argentinean cyclist; Juma, on his Phoenix bike,
eating ugali, without even a bottle of wate,r came
third. He won prize money and a television, which
he sold.
When I asked him why he sold the television, he
grins. “I didn’t know how to use it and I don’t have
electricity. What would I do with a television? It
gave me enough money to train full time and live off
my winnings”.
In May, Venta Club organised another off-road race.
On the first day, Juma came third. On the second
day, his bike got a puncture after the first 5 km.
Juma had no way of fixing it, so finished the race
with a flat tire. He came fourth. Overall, he finished
third. People were amazed. Luca Rosseti, the
general manager of Venta Club, wanted to know
more about him. Impressed with Juma`s potential,
Luca wanted to bring Juma to Italy to race. True to
his word, Luca sent money to help Juma train and
organised a plane ticket to Italy. But Juma never
got on the plane. He didn’t even get the money. He
didn’t even know there was a competition. The man
acting as a translator between Juma and Luka had
lied and took the money for himself. His actions
quickly put an end to competitions at Venta Club.
Juma kept racing. In 2002, he heard there was going to be an international competition in Arusha and
decided to go. He took the overnight ferry to Dar,
carrying his bike. By the time he goes to Dar, he
only had 15.000,- shilling left. Realising he couldn’t
pay for a bus ticket, he rode his bike to Arusha. Dar
es Salaam to Arusha is 600 km. It took him three
days, staying overnight at guesthouses, only eating tea and bread in the mornings. The competition
was a four-day road race. Juma came 14th overall,
and 4th in the Tanzanian Olympic team. Elated, he
came back to Zanzibar to train but there was no
money to send a team.
What strikes me the most abut Juma as he tells his
story is his relaxed ambivalence, his lack of bitterness about the disappointments and betrayals he
faced. It seemed to me, for every well-intentioned
tourist who tried to help him, there was always
someone waiting in the wings to take advantage
of his naivety. One of the worst cases was from a
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friend of his, who sent emails to a couple from Swaziland Juma had met cycling by Jozani Forest. This
man pretended to be Juma, emailing them on his
behalf and duped the couple into sending money.
The impostor reassured them his training was going
well and he was winning competitions. I was horrified. But Juma explains, he just feels lucky to meet
people who want to help him.
He continued training, cycling 120 km. on weekdays, running at weekends. He sold coconuts on
the road in Bungi and kept racing. In 2004 Gaffi
came into his life. Gaffi competes as a road and
rack racer in Austria and runs a bike workshop,
building bikes for professional racing teams. Cycling through Bungi one day, she was surprised to
find Juma keeping up behind her. The guy was fast.
They started talking and began to train together in
Jambiani.
From here, things snowballed. Gaffi lent him an old
bike of hers for training. In his first race on the new
bike, he took 15 minutes off his time. He was eating
a balanced diet, learning how to cross train and endurance train, and building up speed and stamina.
Gaffi introduced him to Pat Elias and her husband
Alastair, who run a school and clinic in Jambiani.
They took Juma on to help in their gardens and enrolled him to computer classes and English classes
in the school. Juma worked hard, constantly trying to improve his English, with his volunteers and
teachers in Jambiani. He learnt to swim and is
considering competing in triathlon. Impressed by
Juma, one of the volunteers bought him a road race
bike for competitions. In March 2007, he travelled
to Moshi for a 1-week mountain bike competition,
part of the Kilimanjaro Adventure Challenge. Racing
an old bike, with no front suspension on bad bumpy
roads, Juma came 3rd overall against a field that
included Kenyan, Uganda and European athletes.
Towards the end of 2007, Deva and Yvan of Crystal
Resort in Paje heard about Juma`s story and offered him sponsorship, enough to pay for his food,
accommodation and travel costs, when heroes to
competitions. In return, he works in the hotel gardens, an arrangement which gives him stability and
more freedom to train.
When I ask Gaffi about Juma`s potential, she explains, physically, Juma is up there with international class amateurs. The definition of an amateur
in cycling is someone who is not employed full time
by a professionally licensed bike team. Amateurs
can have some sponsorship and support from a

team, but have to do work to support themselves.
The distinction in the quality of athlete between
professional and amateur in cycling is murky at
best. Juma needs to learn more about strategy,
gain exposure to different races, learn to adapt to
the terrain, descending techniques on mountain
bikes. In Tanzania, he’s already in a class of his
own, finishing up to 15 minutes ahead of his closest
competitor.
In March, he is heading up to compete in the
mountain bike leg of the KILIMANJARO Adventure
Challenge again. With a good bike, better nutrition
and training. Gaffi and Juma are hopeful he’ll get a
place on the podium.

Feltbesøg på Major Grundy’s bådebyggeri 1973.
Jeg var 26 og folketinget havde besluttet, at man
kunne aftjene sin værnepligt som u-landsfrivillig.
Jeg var blevet bådebygger og havde været svend et
års tid, som man skulle, og var klar til at ta’ til Afrika
for at tjene mit land og opleve noget helt nyt og
spændende.
Første stop for nye frivillige dengang var Tengeru
nær Kilimanjaro, hvor mit hold skulle på lynkursus i
Swahili. Jeg ankom langhåret og nervøs for varmen.
Drønhede sommerdage i Danmark har aldrig været
noget for mig, så Ækvator ved det Indiske Ocean
kunne nemt være gået helt galt.
Tengeru var en rigtig god start. Landskabet var helt
anderledes end hjemme, flere farver, mørke farver,
smukke blomster. Klimaet var dansk sommer, når
den er bedst og ikke stegende hedt. Tempoet var
vidunderligt afslappet, synes jeg, og den danske
hverdag med arbejde eller skole, netværk og familie
at ta’ hensyn til, tusinder af kilometer væk. Udsigten
til vulkanerne: Kilimanjaro og Mount Meru, æventyrlig.

Juma is a philosophical about his chances to compete abroad. When I ask him what he wants, he
shrugs. “I’d like the opportunity to race in Europe,
where they race differently, to learn from different
people, it will take me a long time to earn the money for travel, so I’ll keep competing in Tanzania.”
But the sponsorship money he’d need to train and
race full time and even travel abroad is relatively
little 10.000 dollars a year would ensure he’d have
good nutrition, money to maintain his bike to train
effectively, and even travel. But it’s clear, cycling is
Juma`s passion and whatever happens, he’ll keep
on racing and winning.

I kurset var indlagt et feltbesøg for hver ny frivillig
og mit skulle gå til et lille bådebyggeri og håndværksvirksomhed i Pangani syd for Tanga, ejet af et
ældre britisk ægtepar, Major Grundy og hans kone.
Udstyret med en rejseplan, penge, adresser, gode
råd og nu kort hår, blev jeg sendt af sted.
Rejsen husker jeg som en tur med gamle busser
ad veje, der løb gennem et landskab, der ikke var
jævnt bølget med store kornmarker som hjemme,
men mere sådan gik op og ned og så lidt fladt med
huller i vejen, små og store og med busstop, hvor
børn myldrede rundt udenfor bussen og solgte
alskens spiseligt og drikkeligt ind gennem åbne
vinduer og betaling ud igen, ligesom det foregår
endnu. Jeg kan også huske, at jeg følte mig tryg og
undrende, kikkede på sceneriet og menneskene.
Hvad var det for en helt anderledes, spændende
verden, jeg var kommet til?
Mellemlanding i Tanga, hvor jeg blev mødt af nogle
danske frivillige. Om aftenen gik vi på værtshus og
jeg mødte min første søde afrikanske barpige. Det
blev ikke til så meget andet end et par øl og noget
snak, og jeg sov hos de frivillige.
Turen til Pangani næste dag mindes jeg for endnu
flere huller, der gjorde det næsten umuligt at slappe
af. Plus synet af den seje unge medhjælper på
bussen, som tilsyneladende selv måtte finde ud af
hvordan han kom ombord igen, når han var færdig
med at hjælpe passagerer og bagage af eller på
bussen. Chaufføren satte i gang lis’så snart der var
læsset af eller på uden hensyn til hvor den stakkels
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fyr befandt sig. På et tidspunkt, hvor vi lige var ved
at komme lidt op i fart, kørte bussen hen langs en
lav skråning og fyren måtte spurte af sted op over
skrænten og svinge sig ind af døren. Nervepirrende,
men også underholdende og godt det ikke var mig.
Endelig, Pangani, der ligger ved mundingen af en
bred flod. Et stykke fladt land nær havet, hvor jeg
blev sat af og begyndte at lede efter Major Grundy’s
bådebyggeri. Nogen må ha’ kunnet lidt engelsk for
jeg blev vist hen til værftet, som - lidt overraskende,
var forsynet med hængelåse på alle gitterporte, så
jeg kun kunne kigge ind gennem trådhegnet på de
mængder af forskellige ting og sager der tilsyneladende blev produceret hér. Guitarer, gyngestole,
smedejernsting plus, interessant for mig, en model
af en stor krydsfinersudrigger kano med latinersejl.
Jeg fandt frem til Major Grundy’s lille hus, hvor jeg
mødte ham og konen og fik at vide at deres værft
lige var blevet nationaliseret og at de havde fået
det at vide i en tale ved et offentligt møde, hvor
majoren havde været til stede. De havde forhandlet
med de lokale myndigheder om en pris for værftet
et stykke tid, men var ikke blevet enige endnu, så
det kom lidt bag på majoren at hans værft pludselig
ikke længere var hans. Han havde skyndt sig tilbage
til værftet for at nå at få vigtige ting og papirer ud,
men det var vist ikke blevet til så meget før myndighederne havde bedt ham om at forlade stedet
og derefter havde låst det hele af så værdierne
kunne gøres op og major Grundy kunne få betaling
for værftet.
Hvad kan man lære af det? At en beslutning om
at nationalisere et lille værft ikke nødvendigvis bli’r
meddelt per post.
Det virkede på mig som om de tog det relativt roligt.
Fru Grundy, som stod for regnskaberne og kontoret
var lidt fortvivlet over de mange papirer, hun nu ikke
havde adgang til og synes det så ud som om det
hele allerede var et stort rod. Jeg var dyb undren.
Det virkede lidt overvældende at gøre det på den
måde, men der var sikkert en grund til det. Der røg
mit besøg på et tanzaniansk bådebyggeri.

jeg var vist allerede ved at gøre mig klar til hente det
(min gode opdragelse), da majoren kaldte: ”Juma –
chumvi” og saltet blev bragt fra køkkenet til bordet
af Juma. First class køkkenhjælp. Jeg ku’ ikke vente
med at få min egen – nej, det passer ikke. Jeg var
faktisk ret længe om at få min egen hushjælp, men
så var det til gengæld en, der havde de fineste
papirer fra adskillige af kolonitidens husfruer skrevet
ind i en lille bog, som han viste mig. Hans eneste
problem var, at han på grund af alder ikke rigtigt
kunne smage om maden var saltet nok. Det bad
han så mig hjælpe ham med.

Aftenen tilbragte vi sammen i en lille hyggelig stue.
Jeg slappede af i en Populær Mekanik lænestol.
Vi snakkede lidt, majoren og jeg, mens majorens
kone kiggede i de papirer, det var lykkedes hende
at redde fra det nationaliserede værft. Jeg opdagede, at jeg sad lige ved siden af en reol fyldt med
tekniske bøger og lagde især mærke til en masse
Populær Mekanik. Jeg har set dette amerikanske
Gør det selv blad i Danmark, da jeg var barn og
det er fyldt med praktiske og nogen gange underlige dimser, man selv kan lave og med meget
nøje beskrivelser og tegninger af tingene. Det er et
oplagt tidsskrift at holde et sted langt nede i Afrika, hvor man for det meste selv må fremstille de
dimser, der gør livet lidt nemmere. Dørhåndtagene
i huset var et typisk eksempel. Når først dørene var
næsten lukket fik håndtaget på forunderlig vis, vel
ved et vægtstangs princip, fat i karmen og lukkede
forsigtigt døren det sidste stykke.

Major Grundy tog mig med ned til værftet og
forklarede mig, at modellen af udriggerkanoen var
blevet bygget i fuld størrelse og solgt til en lokal,
velhavende fisker. Fiskeren havde dog mistet lysten
til at fiske med den. Den var for anderledes, synes
han. Da vi ikke rigtigt kunne se så meget gennem
hegnet, gik vi hjem.

Aftenens mest fascinerende oplevelse var dog at se
Major Grundy lokke bushbabies til at spise banan af
hånden. Lang tids tålmodig tilvænning, sagde han,
havde fået gjort et par af de små nataber så trygge,
at de turde spise af hånden.
Velkommen til Afrika.

Aftensmad på verandaen. Vi sad ved et lille træbord
og maden blev serveret af hushjælpen, Juma. En
overraskelse fik jeg, da Major Grundy ikke kunne
finde saltet på bordet. Køkkenet lå få meter væk, så

Når jeg tænker tilbage på turen er det trygheden jeg
husker bedst. Hvor fredeligt det var at overnatte i
Major Grundy’s hjem i en stor seng med myggenet
i et lille værelse, med cikadernes sang og alle de
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andre lyde. At vågne op og spise morgenmad sammen med de to og blive fulgt op til bussen af Major
Grundy og vinke farvel.
Turen hjem blev brugt til at spekulere over, hvor
anderledes det hele var. Hvordan man kunne finde
på pludselig at nationalisere et lille værft og hvordan
jeg følte mig beskyttet af min uvidenhed. Faktisk
i alle de 6 år jeg boede og arbejdede i Tanzania
følte jeg mig pakket lidt ind i vat. Der var ting, det
ikke var nødvendigt, at jeg bekymrede mig om og
det passede mig fint. Jeg fik nok at se til masser af
gange.
Klavs Heebøll.

OPRÅB!
I disse tider, hvor den folkelige opbakning til ulandsbistanden er under pres og bistanden antager
nye former som ”business to business” eller bliver kanaliseret ud til militære indsatser er det mere
end nogensinde vigtig, at vi opretholder kontakten til civilsamfundet.
Næste år 2010 har foreningen eksisteret i 30 år. DANTAN startede som en venskabsforening. Det
er vi stadig, men samtidig har vi over årene suppleret det sociale indhold med en mere faglig profil. Forudsætningen for det har været, at vi som en NGO har haft mulighed for at søge penge hos
projektpuljen. I har sikkert fulgt med i, at vi fik penge til gadepigeprojekt, komfurprojekt og senest
til biogas projektet. I den sammenhæng har jeres medlemsskab spillet en betydelig rolle. Uden jer
ingen forening. Mange af jer har været medlemmer siden foreningen startede.
Alle de mennesker, som sidder i bestyrelsen har referencer til Tanzania på en eller anden måde.
Når vi holder møder kan det til tider være svært at holde sig til dagsordenen, fordi historierne
trænger sig på. Så efterhånden har vi et udvidet kendskab til hinanden og det har vi megen glæde
af. Men jer, foreningens forudsætning, ved vi ikke så meget om. Måske ved I heller ikke noget om
hinanden. Siden I stadig er medlemmer, og det er vi meget glade for, forestiller vi os, at I stadig
har nogle varme følelser fra jeres liv, da I var i Tanzania.
Måske kunne I tænke jer at dele dem med os, de andre medlemmer. Hvis I vil, kunne vi tænke os i
løbet af det næste år at udgive jeres indlæg samlet i vores blad.
Vi vil gerne have oplevelser på godt og ondt, så skriv til os inden 1. april, men meget gerne før!
Hvornår? Hvorfor? Hvorlænge? Hvordan? Hvad lærte I? Plus nogle af de beskrivelser I har fortalt
venner og bekendte, hvis de da var interesserede. DET ER VI!
Det samme gælder de medlemmer, som kommer fra Tanzania. Hvad fik jer til at flytte her op?
Hvad var og er jeres drømme? Hvordan har det været at skifte land, sprog, venner ikke bare for
nogle få år, men for mange et helt livsforløb?
Birthe Kirknæs.
birthe@safi.dk
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EFTERLYSNING
Dar es Salaam har gennem de sidste år gennemgået en utrolig stor forandring. Skyskrabere er
skudt op i et total kaos, tilsyneladende uden nogen
form for planlægning (sådan ser det i hvert fald
ud, set med mine øjne) De ældste huse fra 30erne,
40erne og 50erne er ved at være en saga blot. De
få, der er tilbage er klemt inde mellem store prestigebyggerier, der med overdådige glasfacader
med tonede ruder virker absurde og i skærende
kontrast til tiggerne og gadehandlerne 15 etager
nede. De oprindelige indbyggere bliver tvunget til
at flytte uden for byen. En by, der efterhånden kun
er forbeholdt de rige forretningsfolk, turister og
”gæstearbejderne” der får betalt deres dyre huslejer
af arbejdsgiveren.
Historien forsvinder og det gør billederne af historien også hvis ikke den bliver samlet ind, og passet
på.
Jeg vil derfor gerne påtage mig, at indsamle gamle
fotos fra Tanzania (primært fra Dar es Salaam og
Stonetown, Zanzibar ), scanne billederne ind, og
brænde dem ned på dvd’er, som vi kan forære til
Nationalmuseet i Dar es Salaam.
Hvis du vil være med til at bevare billedet af Tanzanias fortid, for Tanzanias fremtid, så send mig dit
bidrag.
Jeg tænker det kunne være en god ide, hvis vi hver
især skrev en lille hilsen med navn og år for, hvornår
vi har været der, og hvad vi har lavet. Det behøver
ikke være noget stort, blot et par linjer.
Med stor forhåbning om mange bidrag
Monica Mahona
Blichersvej 101,2.TV
3000 Helsingør
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Huset her er fra 1931, men er nu revet ned for at give plads til nyt.

Sommerhus i Moshi
Vi er nogle folk der gennem længere tid har snakket om at bygge et hus i Moshi og deles om brugen af
det. Når vi bliver arbejdsfrie, vil vi bruge et par vintermåneder i Tanzania hvert år.
Når vi tænker videre, så skal det være stort nok til, at man også kan tage familie og venner med. Når vi
ikke er der, er der udgifter til pasning, som vi kan deles om. Når vi er flere om sommerhuset, så er hver
enkelt heller ikke afhængig af at besøge stedet hvert år. Derfor er det godt, at vi er mange. Vi forestiller os
flere huse på samme grund og udlejning i ledige perioder.
Vi har også den væsentlige forudsætning, at det er for sjov og fordi vi har en passion for Tanzania, og det
er ikke her den store gevinst skal tjenes. Vi synes også, det er vigtigt, at vi har det rart med hinanden, så
det er også et socialt fællesskab, man melder sig ind i ved at deltage i dette projekt.
Det første oplæg, som ikke er gennemregnet, kan ses på www.moshi.dk/nyumba.
Næste fase bliver at se hvem der vil være med i projektet, og derefter kan vi begynde at gå i detaljer. Dog
kan det være en fordel at købe grund så snart som muligt, da priserne stiger, men ikke så meget lige nu
hvor finanskrisen også rammer Tanzania.

Tilmelding og yderligere info. hos Anders Brandt, 61333483, anders@hundslev.dk
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Ti-årsdagen for Nyerere’s død 14. oktober blev markeret med mange uddybende artikler og anden omtale som beskrev Mwalimu’s helt specielle menneskelige og politiske kvaliteter, som f.eks.:
”Mwalimu Julius K. Nyerere was an activist, humanist and statesman. He stood for
freedom, self reliance and economic liberation for Africa. He loved his fellow country women and men more than himself. Let us uphold his philosophy as we mark
the 10th Anniversary of Nyerere Day!”
Det er da helt rigtigt, men alligevel kan det synes lidt patetisk med den dyrkelse af Nyerere som
ukorrupt, beskeden, idealistisk og at han ikke hele tiden tænkte på at skaffe familien indflydelse
og penge. Han havde bare en adfærd som alle politikere bør have og det sætter jo alle nutidens
Tanzanianske lederes mere eller mindre korrupte adfærd i perspektiv!
Den katolske kirke i Tanzania prøver endda også at få Nyerere gjort til helgen! Det har affødt
følgede karrikaturtegning i East African:
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Gensyn med bananpalmerne.
I sidste nummer af KUMEKUCHA fortalte jeg om hvordan DANTAN havde hjulpet os med rejsepenge så 4
medlemmer af KIKUWAYA kunne besøge Arusha i 2008, for at lære fra PULS projektet, hvordan man planter bananplanter, så de kan overleve i den tørre periode, dyrker sojabønner, bygger fiskedamme, holder
bier og vi så brønde med rent vand. Vi blev også undervist i at bygge et billigt cementlåg til latriner og at
bygge et brændselsbesparende komfur.
I september 2009 rejste jeg til Tanzania for at tage imod vores afsendte container fyldt med bl.a. landbrugsmaskiner, værktøj, symaskiner, børnecykler mm. til vores børnehjem i Nhobola samt computere til
landsbyens Secondary School.
At få containeren frigivet fra toldmyndighederne i Dar es Salaam var svært og tog 6-8 uger og vi måtte
betale ekstra penge, 1050 US dollar for at få den frigivet.
Jeg var selvfølgelig også spændt på at se, hvordan det stod til med vores bananpalmer, som vi plantede i
marts april måned sidste år. Første høst var i maj i år. Herefter har man hele tiden kunne høste lidt bananer.
Nu så jeg, at bananerne var lidt mindre, end dem vi havde set i Arusha. Selve palmerne er mindre, lavere
end moderplanterne i Arusha. Deres tilstand er ikke helt, som vi havde håbet på. Det skyldes, at det ikke
har regnet så meget som det plejer. Man havde gravet 2 brønde til at vande planterne med 2 gange om
ugen i den tørre tid. Men der har ikke været nok vand i brøndene. Nu tænker vi på at købe noget jord tættere på Victoriasøen og plante den til med bl.a. bananer. Den jord vi har kig på er på ca. 10 acres og koster
5 mill. shilling svarende til ca. 20.000 kr. I containeren er der nemlig også en pumpe til traktoren, så man
kan tage vand direkte fra søen og vande bananpalmerne. DANTAN har doneret 5.000,- kr. til vores organisation i år, og vi er glade for at kunne fortælle, at pengene er brugt på at bygge en ladvogn til vores traktor.
Vi håber på, at traktoren og ladvognen kan være med til at tjene penge til at købe denne jord for.
Kulwa Seleman

Ladvognen bygget til traktoren

Der var gode ting i containeren

Symaskinerne blev straks taget i brug

Så store er bananerne efter halvandet år
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Når man kommer til Zanzibar er det godt at kende de gode spisesteder og vi kan kraftigt anbefale
Archipelago, som ejes af Masoud og Judi. Billedet er derfra med udsigt over havnen og Forodhani parken. De har nu også en mindre café; Stone Town Café, hvor der også er 4 meget fine
værelser til leje.
Man kan reservere værelser i Stone Town Café på denne e-mail adresse: baraka@zanlink.com
Spisestederne har fået fine omtaler i flere rejseguides og her følger et par stykker:

“Stunning Location, Stunning Seafood”
Archipelago
wen1940 california
Oct 22, 2009
The owner of this restaurant is a local Zanzibari who trained
as a chef in Australia, and the quality of the food here reflects
this. The "Catch of the Day" board on the wall truely reflects
the freshest fish available - apparently the owner himself
makes up to 5 trips a day to inspect fish at the market. The
owner is so friendly, and always ready to talk - no wonder
the staff are great too._My favourite dish was the Orange
& Ginger Fillet of Snapper, and my friend loves the prawns
simply sauteed in olive oil. In my two week visit to Stone
Town, I ate at Archipelago more than ten times._When I
think about Zanzibar, I think about sitting at Archipelago
looking at the blue water and the beautiful palms. They have
the best coffee too, and homemade cakes.

Stone Town Café
Kenyatta Rd, Zanzibar, Tanzania
Stone Town Café Reviews
Excellent Café Dec 22, 2008
We ate here dinner on one of our trips to Stone Town. I ordered a
very nice menu with fish/salat and my daughter had a pizza with
octopus and a rich salat.As a matter of fact we, did not have a
real good salat during our holiday, but in this café, they serve an
excellent salat. They also have a very good Arabic coffee here
and freshly baked cakes. The Café is air-conditioned which is
a big plus:):) It is a typical Muslim eatery, so no enjoyment of
alcohol!!!!!!
Part of the Zanzibar,December 22 2008-January 3 2009 travel
blog
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