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IT`S TWIGA TIME
Siden sidst…….!
Generalforsamling
Afholdtes 25. marts på Morsø Folkebibliotek.
Bestyrelsen består nu af:
Undertegnede som formand
Peter Kristensen - næstformand
Conni Mark – sekretær
Hans Nørgaard - kasserer
Lisbeth Nørgaard – redaktør af Twiga Time
Lene Høgh - volontøransvarlig
Gudrun Nørgaard – sortering af containermateriale
Christen Møller – lagerbestyrer
Lone Lærke Nielsen – ad hoc opgaver
Efter generalforsamlingen fortalte Tina Nørgaard om sit volontørophold i Bukoba
efteråret 2013.

Komfurprojekt
Projektet med bygning af lerkomfurer afvikles i samarbejde med Bukoba
Women’s Entreprenuership Group (Sarepta) i perioden juli 2013 – juni 2014. I juli
måned har der været evalueringsbesøg i Bukoba – se orientering herom
nedenfor.

Containerforsendelse
Den 20 fods container, der blev afsendt 14. januar, ankom til Bukoba 12. maj.
Indholdet blev distribueret samme dag i henhold til vores fremsendte liste, og ret
hurtigt begyndte det at strømme ind med takke-E-mails og -breve fra de enkelte
institutioner. Ved evalueringsbesøget i juli måned kunne vi ved selvsyn se meget
af udstyret i brug.
Den næste containeransøgning kommer til at dreje sig om forsendelse af en
brandbil doneret af Falck.
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Volontører / seniorvolontører
Anna Riis og Julie Munksgaard, der blev omtalt i februar nummeret, er kommet hjem
sidst i juni måned. Under besøget i Bukoba havde vi lejlighed til at besøge de steder,
hvor pigerne har arbejdet: Bethania Sisters og Tumaini Children Center. De havde
været glade for pigerne og bad os hilse.
Vi har ikke pt. nye volontøransøgninger.

Mugesa Mzeto Primary School
Under besøget i Bukoba var der også planlagt møde på Mugesa Mzeto Primary
School sammen med Bukoba Municipal Council vedr. et samarbejde omkring bygning
af nye sovesale. Rotarys hjælpefond har mulighed for at støtte med inventar og
installationer, hvis kommunen i Bukoba kan bevilge ”mursten”. Der arbejdes nu videre
med dette projekt.
H(Å)BB
2 repræsentanter fra H(Å)BB gruppen på Morsø Gymnasium deltog i juni måned i
bestyrelsesmøde i Morsø U-Landsforening til en gensidig orientering.

VENSKABSBESØG
Delegationen fra Morsø U-Landsforening:
Conni Mark, Peter Kristensen og hans hustru Lillian Kristensen samt undertegnede er nu vendt hjem efter et venskabsbesøg i Bukoba i perioden 28/6 – 13/7.
Det var som ved tidligere besøg en rigtig god oplevelse med dejligt gensyn med
gamle venner og starten på nye venskaber.
Vore kontaktpersoner (tidligere generalsekretær for den evangeliske biskop i Bukoba
Johanssen Lutabingwa og sports- og kulturchef i Bukoba Evarista Rugeiyamu) havde
planlagt et fyldestgørende program efter vore ønsker, hvor vi hovedsageligt skulle
følge op på følgende projekter:
•
•
•
•

Bygning af lerkomfurer og etablering af træplantebede
Distribuering af containermateriale
Mikrokreditter – med besøg hos nogle af låntagerne
Volontørprogram – besøg på institutioner, hvor vore volontører arbejder og møde
med volontørværterne
• Etablering af tagrender og bygning af vandtanke på huse til fattige og forældreløse
med støtte fra Y’s Men’s Clubben
• Rotarystøtte til albino-skole
• Levering af brandbil doneret af Falck
(fortsættes på næste side)
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Som planlagt var der indlagt mange besøg hos private, der har bygget
energisparekomfurer, der tidligere har været omtalt i bladet. Alle var utrolig glade
for det nye komfur, men vi kunne også se, det er nødvendigt med opfølgning og
undervisning, så man undgår fejl i opbygning af komfuret.
Kvindegruppen, der har stået for undervisning og bygning af komfurerne, vil
fortsat arbejde med projektet, men de har også udtænkt ideer til nye projekter,
der nu skal arbejdes videre med. Det var dejligt at se kvindernes entusiasme og
erfare, hvordan de hele tiden er opmærksomme på, hvordan de kan bidrage til
familiens økonomi bl.a. med at producere sæbe og creme af palmeolie,
fremstille skosværte, smykker og tasker.
En anden del af dette projekt var etablering af træplantebede, så man hele tiden
er opmærksomme på at plante træer til erstatning for de træer, der bruges til
brændsel. Også denne del af projektet levede op til vore forventninger.
Trods det travle program
blev der også tid til private
besøg samt et besøg på en
meget veldrevet
landbrugsskole.
Vi har mange hilsner med
hjem bl.a. officielle hilsner fra
Bukoba Municipal Council,
District Commissioner og
Regional Commissioner,
som er meget interesseret i
en regional kontakt til Region
Nord.
Regional Commissioner
Fabian J. Massawe arbejder
ihærdigt for at udbrede sit
slogan: ”fred og udvikling”

Derudover hilsner og tak for materialet fra den seneste container, og det var en
stor glæde at se, at udstyret gør gavn og er kommet i brug.
Nu glæder de sig til at høre nyt om den længe ventede brandbil.
Der vil også blive arbejdet med muligheden for at sende hospitalsudstyr til
hospitaler og klinikker i venskabsbyen. En del hospitaler i Danmark står overfor
at udskifte en del udstyr indenfor de nærmeste år. Den største hurdle i den
forbindelse bliver betaling af transporten af udstyret.
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Alle dage var fyldt med mange gode oplevelser bl.a. dejligt gensyn med Bukoba
Choir, som sang meget smukt for os – såvel traditionelle afrikanske sange og
salmer men også fine klassiske stykker.
Et andet dejligt gensyn var med Kakau Band, der besøgte Mors sidste år ved
fejring af 30 års jubilæet. KaKau Band inviterede os med til bryllup for nogle af
deres venner i den katolske domkirke og efterfølgende fest med 700 deltagere.
Ved dette års besøg noterede jeg mig især det store arbejde, der udføres lokalt for
at hjælpe de fattige, de forældreløse, enkerne og de handicappede. Når man
dyrker sin hobby – f.eks. synger i kor – gør man det ikke kun af interesse, men
hovedsageligt for at skaffe penge, så man kan hjælpe andre. Den største hjælp og
udvikling skal komme indefra – fra lokalsamfundet.

Såvel vi som vore venner i Bukoba glæder os til et fortsat samarbejde.

På vegne af bestyrelsen
Anne Mette Schrader
formand
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Verdens Bedste Nyheder kommer til Mors
Torsdag eftermiddag den 11. september deltager Morsø U-landsforening i aktiviteterne på havneområdet i Nykøbing i forbindelse
med ”træskibsbesøget”. Udover en bod med salg af varer fra venskabsbyen Bukoba i Tanzania – bl.a. tasker, smykker, stof og kort,
vil vi uddele en juicebrik og en lille avis med overraskende gode nyheder om store
og varige fremskridt for verdens fattige og nødlidende.
Uddelingen er et led i landskampagnen ”Verdens Bedste Nyheder” med
budskabet: At vores fælles indsats i verdens fattigste lande rent faktisk allerede
har skabt langt større og mere markante fremskridt, end de fleste af os forestiller
sig.
Bag den landsdækkende kampagne står FN, Danida og godt 80 danske
ulandsorganisationer i et stærkt samarbejde og sponseret af over 90 danske
virksomheder. Normalt møder vi organisationerne i færd med at samle penge ind.
Men her bliver tingene vendt på hovedet, og borgerne på Mors samt gæsterne fra
sejlskibene får i stedet et en juicebrik og positive nyheder fra udviklingsarbejdet
som tak for den store indsats og udvikling, som vi danskere har bidraget til.
2015 MÅLENEI
2000 gav verdens ledere hinanden hånd på at arbejde sammen for en bedre
verden. De otte 2015 Mål er den første milepæl på vejen til at udrydde den globale
fattigdom og nød.
Mål 1 handler om at nedbringe antallet af fattige i verden, mål 2 om at få alle børn i
skole, mål 3 handler om at sikre lige rettigheder for piger og drenge, mænd og
kvinder – og mål 4 og 5 handler om at reducere mødre- og børnedødelighed. Mål
6 handler om at bremse og reducere udbredelsen af sygdomme som malaria,
hiv/aids og tuberkulose, og mål 7 handler om at sikre et bæredygtigt miljø samt
levevilkår for mennesker. Mål 8 fokuserer på at øge samarbejdet om bistand,
handel og gælds-eftergivelse.
Hvert år sker der nye udfordringer og fremskridt, og i materialet der uddeles 11.
september, kan du følge udviklingen.
Kampagnens vigtige pointe er, at indsatsen nytter, og det skal vi huske – og glæde
os over – midt i strømmen af triste nyheder. Og vi må huske, at der stadigvæk er
næsten en milliard mennesker, der ikke kan gå mætte i seng.
Til uddeling af materialet har vi fået hjælp
fra medlemmer af ”H(Å)BB”-gruppen fra
Morsø Gymnasium samt en gæst –
Thomas Bakayayita Kentos - fra vores
samarbejdspartner JEEP i Uganda.
Det er dog kun på Mors, at aktiviteten
”Verdens Bedste Nyheder” afvikles
torsdag den 11. september. I resten af
landet afvikles begivenheden fredag den
12. september om morgenen, hvor der
uddeles juice og kampagneaviser på
torve og ved bus- og togstationer.
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Gæster fra Uganda
Ruth Kiwanuka, leder af Joint Energy and Environment Projects (JEEP),
Uganda, kommer til Danmark størstedelen af august måned.
Hun har været her før, og mange MUF-medlemmer har truffet hende. Denne
gang skal hun diskutere de fremskridt, der gøres i projektet ”Viden,
fortalervirksomhed og lobbyvirksomhed indenfor vedvarende energi og
imødegåelse af klimapåvirkninger”. Se også under nyheder.

Ruth Kiwanuka ses til højre i billedet.
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Gæster fra Uganda (fortsat)
Thomas B. Kentos, ligeledes fra vores
samarbejdspartner, JEEP, er inviteret til Mors, Thy og
resten af landet fra 18. august til 3. oktober, inviteret af
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, Morsø Ulandsforening og ”Seniorer uden Grænser” under titlen
”Energi til landbruget og fra landbruget”.
På Mors skal han optræde på Landbrugsskolen 8.
september, hjælpe MUF med at præsentere ”Verdens
bedste nyheder” på havnen i Nykøbing under
træskibssejladsen ”Limfjorden Rundt” 11. september, og
meget gerne deltage i andre arrangementer, som vore
medlemmer kunne ønske sig.
Kontakt bestyrelsesmedlem Lene Høgh,
lenehgh@mail.dk eller tlf. 98525580 for yderligere
oplysninger.
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FORENINGERNES DAG
Fredag 30. maj deltog Morsø U-Landsforening i ”Foreningernes Dag”, der blev
afviklet på torve og åbne pladser i Nykøbings centrum.
Vi fik her mulighed for både at sælge vore varer, fremstillet af kvindegrupper i
Tanzania, og for at informere om vort arbejde via samtaler med gæster i boden
og via informationsmateriale, der blev uddelt.

Vi fik også mulighed for at møde andre lokale foreninger og evt. lave aftaler om
samarbejde.
Som det fremgår af billedet var det en dejlig solskinsdag. Der var mange folk på
gaden, idet mange benyttede dagen efter Kr. Himmelfartsdag til en forlænget
weekend.
Vi ser frem til, at det bliver en tilbagevendende begivenhed, vi kan deltage i.
Bestyrelsen:
Formand Anne Mette Schrader
Næstformand Peter Kristensen
Medlemsblad Lisbeth Nørgaard
Kasserer Hans Nørgaard
Ad hoc opgaver Lone Lærke
Sekretær Conni Mark
Volontører Lene Høgh
Depotbestyrer Kresten Møller
Brugt tøj Gudrun Nørgaard

pschader@mail.tele.dk
tangsvej10@live.dk
lisbnor@gmail.com
laverda@mail.dk
lone.laerke@mail.dk
connimark@hotmail.dk
lenehgh@mail.dk
galtrupgaard@mail.tele.dk
pemuf@mail.tele.dk
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