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IT`S TWIGA TIME
SIDEN SIDST
Generalforsamlingen blev afholdt 8. marts i Støberisalen med 37 deltagere og bestyrelsen har siden
konstitueret sig således:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formand – Anne Mette Schrader
Næstformand - Hans Nørgaard
Kasserer – Peter Kristensen
Sekretær – Conni Mark
Volontørkontakt – Lene Høgh
Redaktør af Twiga Time - Lisbeth Nørgaard
Hjemmesideredaktør / Facebook – Conni Mark og Morten Markusen
Medlemspleje – Inge Merete Kristensen
Containermateriale – Gudrun Nørgaard og Poul Storm Hansen
Sarepta projektet – Lene, Peter, Conni og Anne Mette

Tak til Christen Møller, der er udtrådt efter 18 år i bestyrelsen. Christen Møller var med i det sammensatte
”Morsø Kor”, der besøgte Bukoba sommeren 2000, og efterfølgende stillede han sin arbejdskraft til
rådighed i foreningen. Foreningen har nydt godt af Christen Møllers store arbejde – og den lagerplads han
stillede til rådighed til vores containermateriale. Det var et stort løft for foreningen, at vi nu kunne pakke
containere indendørs i al slags vejr. Vi håber stadig at se Christen i vore sammenhænge. Christen fik
overrakt bogen ”Breve fra Tanzania”

Foredrag
I samarbejde med Morsø Folkeuniversitet var der efter generalforsamlingen foredrag ved Cecil Marie Schou
Pallesen over emnet for hendes PhD afhandling: ”Ambiguous Belongings - Anxiety and Potentiality among
People of Indian Origin in Tanzania” eller på dansk: ”De fremmede og det nationale fællesskab. Et foredrag
om Tanzanias indiske minoritet og dens betydning for landets historie og udvikling.”
I Morsø U-Landsforening betragter vi Cecil Pallesen som en af vore egne og føler, vi har en lille aktie i
hende. Vi er stolte af, at et volontørophold i Bukoba via Morsø U-Landsforening har været med til at præge
Cecil, hendes studievalg og ph.d. studie.
Det var Cecil, der gjorde os opmærksomme på Uyacho Children Center og projektet Huyawa, som vi
efterfølgende har støttet meget. Det var også Cecil, der opfordrede sin søster Drude til at starte H(Å)BBgruppen på Morsø Gymnasium, så vi har meget at takke Cecil for.
Cecils ph.d. afhandling er et meget interessant emne for vore opgaver og projekter i Bukoba, men det er
også interessant i lyset af, hvordan vi tager imod fremmede, der kommer til vort land – vor kommune – og
hvordan de falder til som nydanskere, især mhp. på spørgsmålene:
•
•
•

Hvordan er man en god borger?
Hvornår har man ret til at være en del af et nationalt fællesskab?
Hordan hører man til, når man ikke rigtigt hører til?

Cecil fortalte udførligt om indernes vej til Tanzania – bl.a. via Zanzibar, hvordan de har formået i flere
generationer at holde fast i traditioner fra Indien – næsten mere rendyrket end i selve Indien. Hvordan de
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stadig holder sig meget for sig selv og stort set aldrig gifter sig med afrikanere. Alle indere i Tanzania er
mindst 3-sprogede: den indiske dialekt, deres forfædre har bragt med sig, engelsk og swahili.
Cecil fortalte også, hvordan inderne efter selvstændigheden måtte vælge, om de ville være tanzanianere
eller briter.
Mange indiske familier valgte, at konen blev brite og manden blev tanzanianer. De fik derved en fod i hver
lejr, og ved at bo en periode i Storbritannien og føde børnene der, kunne disse opnå britisk statsborgerskab
og bl.a. studere i Storbritannien.
Cecil sammenlignede indernes netværk med en jordbærplante, som slår rødder, forgrener sig og danner
nye planter, men aldrig med alt for dybe rødder.
Cecil har erfaret ved at bo privat hos indiske familier i Tanzania, at vi alle har brug for nogle rødder og have
et tilhørsforhold – men også at tingene kan ses fra flere sider – der er ikke kun en sandhed.
Stor tak til Morsø Folkeuniversitet for et godt samarbejde om et fælles arrangement. Det er vort 3. fælles
foredrag, og vi sætter stor pris på, vi igen fik muligheden for at invitere en kompetent foredragsholder.

Eslec-projektet
Projektet ”Economically Sustainable Livelihood and
Environmental Conservation” eller på dansk
” Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og
miljøbevaring” afvikles som planlagt i perioden 1. januar
2017 – 31. december 2018.
Samarbejdsgruppen Sarepta sender os kvartalsrapporter
og regnskaber, hvor vi læse, der arbejdes hårdt med
projektet i Bukoba og omkringliggende landsbyer.

Hermed uddrag fra rapporten januar – marts 2018 med oplysninger om, hvilke aktiviteter, der er givet lån
til:
•
•
•
•
•
•
•
•

Opening of small shops for home consuming products(retailers)
Helping their children to attend schools by
paying of school fees
Re-innovation of their houses
Agribusiness activities
Opening of small hair saloons
Buying and selling of agriculture products
during harvesting seasons
Buying of handcrafts materials and making
handcrafts
Bee keeping projects and poultry
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En del af projektet omhandler også miljøundervisning til
skolebørn, og det er dejligt at se de fine billeder fra
børnenes træplantning.

Kunstbesøg i Bukoba
Morsø U-Landsforening har netop modtaget bevilling på
kr. 25.000 fra CISU’s Oplysningspulje til workshop i Bukoba i
samarbejde med kunstmaler Finn Have.
Finn Have vil arbejde sammen med og give inspiration til
produktionsskoleelever fra Kagera Youth Forums
kunstgruppe.
Der tages udgangspunkt i de unges egne billeder, fortælling
og kultur. Elevernes kunstproduktion får et løft og bliver målrettet kunst- og kulturinteresserede publikum
og købere i Danmark.
Finn Have mødte produktionsskoleleder Erasto Kishura på Kulturmødet i Nykøbing Mors august 2017 under
dennes udvekslingsbesøg.
Der skal hovedsageligt anvendes materialer
tilgængelige i Tanzania. Øvrige materialer
medbringer Finn Have, som også vil anvende
sine erfaringer fra Tanzania i sine fremtidige
produktioner og udstillinger. Morsø ULandsforening har planer om at købe
kunstværker af produktionsskoleeleverne til
videresalgs i Danmark.

Tusind tak til CISU for den positive behandling
af vores ansøgning.

Anne Mette Schrader
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FORMANDSBERETNING for året 1. januar – 31. december 2017
v/generalforsamlingen den 8. marts 2018

Generalforsamling 2017
I forbindelse med generalforsamlingen fortalte 2 par om besøg i Bukoba december 2016 – Gonza og Hans
Nørgaard og Karen og Poul Hansen. Begge par sammen med deres børn. Gonza og Hans hovedsageligt på
familiebesøg, og Karen og Poul, der for første gang besøgte Tanzania.
Ved valg til bestyrelsen i 2017 var der genvalg af: Inge Merete Kristensen, Lene Høgh, Peter Kristensen og
Hans Nørgaard
Dagmar Nygaard blev genvalgt som suppleant.
Niels Peter Nørgaard og Viggo Vangsgaard som revisorer.

Volontører
I det forløbne år har vi ikke haft volontører i Bukoba, men oplyser ved arrangementet, at vi er interesserede
i både unge volontører og senior volontører.

Containerforsendelse
December 2016 fik vi igen en bevilling til forsendelse – denne gang af en 40 fods container, der blev
afskibet fra Danmark 4. april sidste år og efter lidt lang behandlingstid hos havnemyndighederne i Dar es
Salaam ankom containeren til Bukoba sidst i august.
I bevillingen var også midler til en partnerskabsrejse, der blev delt af Lisbeth Nørgaard, Conni Mark og
undertegnede samt en ekspertrejse, der blev benyttet af specialsygeplejerske Flemming Laulund. Idet vi
forventede, containeren ville være højst 2 ½ måned undervejs, rejste vi til Bukoba midt i juni. Besøget var
dog ikke spildt, da vi bestyrelsesmedlemmer havde mange projekter at følge op på, bl.a. så vi skader og
udbedringer efter jordskælvet i september 2016, og Flemming Laulund tilså tidligere fremsendt udstyr og
kunne forberede det kommende udstyr.
Den lange ventetid i havnen i Dar es Salaam har medført en stor ekstraregning, og sammen med Genbrug til
Syd har der i flere måneder været forhandlinger med shippingfirmaet Kuehne og Nagel, da vi mener
firmaets personale i Dar es Salaam har forhalet sagen. Der var dog ikke mulighed for nedslag i
ekstraregningen på ca. 80.000, som Genbrug til Syd har bevilget os. Vi afventer i disse dage en endelig
opgørelse på hele forløbet.
Vi er allerede i gang med indsamling til næste container - og især Flemming Laulund er dygtig til at skaffe
dyrt og nyere hospitalsudstyr.
Vi har imidlertid fået nye kontakter i Bukoba, som er vant til at modtage udstyr fra især USA, og disse vil
være os behjælpelig med at vælge en ny rute via Kenya og Uganda, så vi undgår havnen i Dar es Salaam. Så
vi ser spændt frem til denne mulighed.
I sidste års containerforsendelse var også en oplysningsbevilling. Den har vi brugt til besøg af Erasto Kishula,
leder af Kagera Youth Forum, som har knyttet venskabskontakt med Morsø Produktionsskole. Erasto var på
studieophold i Danmark i 4 uger – de 2 første uger hovedsageligt tilknyttet Produktionsskolen og deres
aktiviteter. Derudover besøgte han og underviste på efterskoler, specialskoler, folkeskoler, deltog i
Kulturmødet, Verdens Bedste Nyheder, koncerter i 2 kirker og holdt foredrag både for vore medlemmer og
på Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Ydby.
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Twiga Time
Lisbeth Nørgaard er redaktør af Twiga Time, der i 2017 udkom i december. Derudover er der udsendt
medlemsorienteringer maj og august måned. Lisbeth får lidt teknisk bistand af sin søn Morten – så tak til
både Lisbeth og Morten.
Hovedparten af vore medlemmer er online, og det holder administrationsomkostninger nede, at vi kan
sende bladet og andre medlemsmeddelelser online. Også tak til bestyrelsesmedlem Inge Merete, som
sørger for disse udsendelser.
Meddelelserne kan også læses på foreningens hjemmeside.

H(Å)BB – Hjælp Bukobas Børn
En gruppe af elever på Morsø Gymnasium, som lever i bedste velgående, og mange gymnasieelever er
involveret i arbejdet.
Vi er meget stolte af de unges engagement. Det er meget flot med de store summer, der samles ind ved
gruppens arrangementer til fordel for 2 børnehjem i Bukoba.
Sidste år blev etableret en venskabskontakt mellem Morsø Gymnasium og Josiah Girl’s High School i
Bukoba. Vi glæder os til at se, hvad det kan føre til.

Mikrokreditter
Mikrokredit projektet har nu eksisteret i 10 år, og vi har meddelt vores kontaktpersoner og byrådet i
Bukoba, at vi vil vælge andre aktiviteter til kommende projekter – eller i det mindste holde en pause.
Projektet har indsamlet en mindre formue via en lille forrentning af lånene, så det kan fortsætte i Bukoba til
gavn for nye iværksættere.
De penge, vi har overført til mikro kreditter, svarer nogenlunde til halvdelen af det årlige kommunale
tilskud.

Samarbejdet med Sarepta Women Group
Projektet ”Økonomisk bæredygtige livsbetingelser og miljøbevaring” eller på engelsk: ”Economically
Sustainable Livelihood and Environmental Conservation” (ESLEC) med tilskud på ca. 490.000 fra CISU
(Civilsamfund i Udvikling) afsluttes 31/12 2018.
Vi får gode rapporter fra vores kontakter i Bukoba, og det er planen, at nogle bestyrelsesmedlemmer tager
til Bukoba i november for at være med i den sidste informations- og markedsfestival 17/11 og for at
evaluere projektet, før der udarbejdes regnskab og rapport til CISU.
Målgruppen er 2.400 socialt udsatte borgere i forhold til udvikling og miljøbevaringsaktiviteter i 15
lokalområders landsbyer fordelt på 3 distrikter. Fordelingen er 80 % kvinder og 20 % mænd.
Projektet går ud på, at der etableres små låne- og sparegrupper, som kan komme fattige familier til gavn.
Derudover fortsætter man med information og undervisning omkring rettigheder og miljø til gavn for den
enkelte familie – f.eks. med komfurbyggeri og træplantebede.

Information
Vi bestræber os på hele tiden at informere om alle vore aktiviteter på hjemmesiden – bl.a. kan man også
her læse om CISU projektet og finde udgaver af Twiga Time
Vores IT-mand fodres jævnligt med nye input.
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Derudover har vi en facebookprofil, som vores sekretær Conni Mark sørger for at holde opdateret – tak til
Conni.

Salgs- og medlemsfremstød
Flere bestyrelsesmedlemmer har i det forløbne år været inviteret til at holde foredrag i foreninger og
institutioner, kirker og temadage på skoler, og ofte har vores salgsbod været med. I aften vil der også være
mulighed for at se og købe nogle af varerne fra Bukoba. Ved salg støtter vi især kvindegrupper i Bukoba, der
producerer disse ting. Og indtægterne kan gå tilbage til Bukoba ved køb af nye varer.
Vi har desuden indgået et samarbejde med Prebens Vinhandel om salg af pulverkaffe fra Bukoba.

Foreningernes dag
Det er blevet en tradition, at lokale foreninger kan fortælle om deres arbejde med en bod i gågaden dagen
efter Kr. Himmelfartsdag, og det er en god anledning for os til at vise ansigt på et tidspunkt, hvor der er
mange folk på gaden. Sidste år foregik det 26. maj, og i år er det 11. maj.

Kulturmødet
Ved kulturmødet den sidste weekend i august fik vi igen i 2017 lov at deltage med en informationsbod på
arealet ved Musikværket.
Sidste år kunne gæsterne kaste en terning og vinde en perlekæde – hovedsageligt lavet af papirperler fra
Bukoba. Erasto Kishula fra Bukoba var med på standen og var heldig at møde både lokalpolitikere og
landspolitikere. Han trak også nogle gæster til med lidt trommespil.

Verdens bedste nyhed
Under denne overskrift deltog vi igen i september 2017 i det landsdækkende fremstød. På Mors har vi valgt
og fået lov til at afvikle eventen på Havneområdet i Nykøbing i forbindelse med Træskibssejladsen. Vi
uddeler informationsmateriale om, hvilke positive og måske overraskende fremskridt der er sket under
afvikling af FN’s udviklings mål: At indsatsen for at hjælpe verdens ekstremt fattige faktisk har skabt
markante og varige fremskridt. Også her var Erasto Kishula med.

Julemarked
For 2. gang deltog vi i december måned i et julemarked på Musikskolen. Her fik vi også mulighed for at vise
flaget, fortælle de besøgende om vore aktiviteter og sælge varer fra Tanzania.

Mugeza Mseto Primary School
Vi har tidligere informeret om skolen, som udover at være primary school i sit område også er en kostskole
for handicappede og albino børn. I 2017 kunne vi afslutte projektet med en donation fra Rotary i Nykøbing
på kr. 260.000 til bygning af nye sovesale med skabe, køjesenge og tæpper og baderum med diverse
inventar. Ved bestyrelsesbesøget i juni 2017 kunne vi se de nye bygninger og indkøb, og i september fik vi
billeder fra de færdige bygninger, der nu var taget i brug. Ved besøget i juni måned havde vi også en del
solcreme med – doneret af Derma i Randers samt nogle mobilkameraer og dollars fra firmaet Nü i Randers
samt en del legetøj, doneret af børn i Thisted.
Tusind tak til de mange, der har bidraget til disse forbedringer på Mugeza Mseto Primary School.

JEEP
Der samarbejdes med Joint Energy Environment Project i Kampala, Uganda på flere områder. Dels omkring
vedvarende energiprojekter med Sarepta Women Group og dels med praktisk assistance med afhentning i
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lufthavnen i Entebbe og bestilling af billetter til bussen til Bukoba. Men vi er også involveret i jævnlige
besøg fra Jeep.
I september måned var der besøg af Ntege Edrisa fra JEEP, som også deltog i arrangement på Nordisk
Folkecenter i Ydby.

Medlemmer
I januar blev opkrævet kontingent for 2018.
Har man ikke fået betalt endnu, er der mulighed for at gøre det i aften. Vores kasserer Peter er klar til at
tage imod pengene. Mobilepay kan også benyttes.
Det er vigtigt for foreningens arbejde at have folkelig forankring via mange medlemmer. Dette fremmer
mulighederne for at søge om midler fra offentlige fonde, og vi er meget glade for de nye medlemskaber, vi
har fået i det forløbne år.

Samarbejdspartnere
Jeg vil gerne takke vore samarbejdspartnere for fælles projekter i det forløbne år:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Morsø Kommune
Danmission
Danida
JEEP Folkecenter i Uganda
CISU
Dansk Missionsråd
Nykøbing Mors Rotary Club
Nykøbing Mors Y’s Men’s Club
Hospitalerne i Viborg, Holstebro, Herning og Esbjerg
Håndværkerprojektet i Aalborg
Computerværkstedet i Holbæk
Morsø Produktionsskole
Morsø Folkeuniversitet
Private, virksomheder og institutioner, der har doneret midler og udstyr til vore projekter i Bukoba.

Under dette punkt vil jeg også gerne takke Morsø Folkeblad, som altid er imødekommende, når vi
henvender os angående omtale af vort arbejde.

Bestyrelsen
Tak til den øvrige bestyrelse for godt og positivt samarbejde. Ikke mindst for det store slæb i forbindelse
med pakning af containere og deltagelse i markedsdage. Vi har nogle gode samtaler og diskussioner i
bestyrelsen, og det er dejligt, at alle altid er parate til at tage fat, når der er brug for det, og vi vil snarest
tage fat på dette års aktiviteter og anvendelse af det årlige tilskud fra Morsø Kommune.
Anne Mette Schrader
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VIL DU MED TIL TANZANIA?
Bestyrelsen for Morsø U-Landsforening overvejer at arrangere en 14 dages
besøgsrejse til Tanzania for vore medlemmer sommeren 2019 - endelig
dato endnu ikke fastlagt.

Besøget vil indeholde:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Fly fra Danmark (Billund eller Aalborg) til Entebbe i Uganda
Busrejse fra Entebbe til Bukoba, hvor man passerer Ækvator
undervejs
Hotelophold i Bukoba
Fuldpension de fleste dage
Enkelte aftener på egen hånd
Kort velkomst på Rådhuset
Besøg hos nogle af foreningens projekter på skoler, børnehjem,
kvindegrupper, hospitaler, klinikker, micro credit projekter og evt.
besøg i private hjem
Deltagelse i gudstjeneste
3 dages safari til Serengeti og Ngorongoro Crater
Hjemrejse fra Kilimanjaro Airport i det nordlige Tanzania

Prisen vil blive ca. kr. 20.000 pr. person.
Herudover kommer betaling til vaccinationer og malariatabletter,
drikkevarer og lommepenge.
Der vil være plads til max. 20 personer.
Før vi går videre med forberedelserne, ønsker vi en
forhåndstilkendegivelse, om der er interesse for at deltage. Giv
venligst besked til bestyrelsen hurtigst muligt –
pschrader@mail.tele.dk - Først til mølle…….
Twiga - Tanzanias nationaldyr
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Foreningernes dag
11. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) er
Morsø U-Landsforening en del af
”Foreningernes Dag” med informationsstande
på torvene i Gågaden i Nykøbing.
Kom forbi og få en snak med os. Der er også
mulighed for at købe smykker, kurve, tasker,
stof og meget andet fra Tanzania.

Kulturmødet
Igen i år er Morsø U-Landsforening med på Kulturmødet 23. – 25. august
Informations- og aktivitetsstand, der relaterer sig til årets tema: ”Vi
bygger bro”.

Verdens bedste nyheder
Eventen afvikles
med en
informations- og
salgsbod 13.
september kl. 12 –
18 i forbindelse med
Træskibssarrangementet på havnen i Nykøbing Mors.
Vi uddeler her specielt materiale om, at u-landshjælpen
har båret frugt i henhold til FN’s 17 verdensmål.

BESTYRELSESMEDLEMMER
Formand Anne Mette Schrader
Næstformand Peter Kristensen
Medlemsblad Lisbeth Nørgaard
Kasserer Hans Nørgaard
Sekretær Conni Mark
Volontører Lene Høgh
Containermateriale Poul Hansen
Containermateriale Gudrun Nørgaard
Inger Merete Kristensen

pschader@mail.tele.dk
tangsvej10@live.dk
lisbnor@gmail.com
laverda@mail.dk
connimark@hotmail.dk
lenehgh@mail.dk
poulstormhansen@gmail.com.
pemuf@mail.tele.dk
imk@redder.dk
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6083 2432
6063 0138
2364 7250
6073 5341
6170 2293
9852 5580
2298 6886
9772 4865
3026 0472
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