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IT`S TWIGA TIME
SIDEN SIDST
Billedforedrag
6. marts afholdt kunstmaler Finn Have et billedforedrag i Morsø Kunstforenings lokaler for ca. 55 tilhørere.
Finn Have viste billeder fra sin workshop med unge elever på
produktionsskolen Kagera Youth Forum i Bukoba og generelle billeder
fra sit ophold i Bukoba. Derudover var der en meget fin udstilling af
Finn Haves malerier med motiver fra Bukoba.
Tak til Morsø Kunstforening for et
fint samarbejde omkring
arrangementet. Ved kontakt til Finn Have vil der være mulighed for at se
og købe malerierne.
Vi ser frem til et fortsat samarbejde med Finn Have med endnu en
workshop i Bukoba i juli måned og kommende udstillinger. Der er også
planlagt endnu et billedforedrag til efteråret.

Generalforsamling
Blev afholdt 27. marts med ca. 50 deltagere.
Ved arrangementet var der foredrag ved familien Nørgaard om deres familietur til Bukoba sommeren 2018.
Tak til familien Nørgaard.
Ved generalforsamlingen var der bestyrelsesgenvalg til: Inge Merete Kristensen, Lene Høgh, Hans Nørgaard
og Peter Kristensen. Genvalg til suppleant Dagmar Nygaard og genvalg til revisorerne af Niels Peter
Nørgaard og Viggo Vangsgaard samt revisorsuppleant Christen Møller.
Formandsberetningen kan læses på foreningens hjemmeside.

Containerforsendelse
Morsø U-Landsforening har endnu engang fået en containerbevilling fra Genbrug til Syd, der administrerer
Danidas Renoverings- og forsendelsesbevilling.
I bevillingen på i alt 122.750 er iberegnet beløb til emballage, transport ved indsamling af udstyr i Danmark,
indkøb af reservedele, oplysning i Danmark, partnerskabsrejse for 1 bestyrelsesmedlem og ekspertrejse for
vores ekspert indenfor hospitalsudstyr Flemming Laulund. Disse rejser bliver afviklet, når containeren er
ankommet, så der kan følges op på og evt. undervises i brug af særligt udstyr. Bestyrelsen går nu i gang
med indsamling af det ønskede udstyr, vi mangler og studere retningslinjer fra den tanzanianske stat, som
vi skal følge for at kunne levere brugt skole- og hospitalsudstyr til institutioner i Bukoba.
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Besøg fra Uganda
Paul Muganga fra JEEP (Joint Energy Environment Project) i Kampala, Uganda er gæst hos Morsø ULandsforening i perioden 24. april – 17. maj. Besøget er planlagt i samarbejde med Nordisk Folkecenter For
Vedvarende Energi i Ydby, hvor har også skal deltage i seminar. På Mors holder han foredrag om de 17
verdensmål på Produktionsskolen, VUC og Morsø Gymnasium samt giver en orientering for den samlede
bestyrelse for Morsø U-Landsforening. Besøget er støttet med midler fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).

Foreningernes dag
Afholdes fredag 31. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) i
Gågaden i Nykøbing. Her er der mulighed for, at lokale
foreninger kan gøre opmærksom på sig selv. Morsø ULandsforening deltager med en salgs- og informationsstand. I er
velkomne til at komme forbi, få en snak med
bestyrelsesmedlemmerne og evt. en smagsprøve på kaffe fra
Bukoba.

Medlemsrejse til Bukoba
Afholdes i perioden 20. juli – 3. august. Der er 18 tilmeldte, som mødes 18. maj for at lære hinanden at
kende og for at få praktiske informationer før rejsen. Vi glæder os til at vise vore medlemmer de
institutioner og projekter, vi samarbejder med i Bukoba. Rejsen slutter med 3 dages safaritur i Serengeti og
Ngorongoro Crater.

Tak for stor opbakning fra vore medlemmer til foreningens arbejde.

Anne Mette Schrader
På vegne af bestyrelsen
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FN’S 17 VERDENSMÅL
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Ydby Thy har fået en bevilling fra Oplysningspuljer under CISU
(Civilsamfund i Udvikling), så en medarbejder, Paul Muganga, fra deres partner, Folkecenteret i Uganda,
Joint Energy and Environment Projects, JEEP, kan komme på besøg 25. april – 17. maj for at fortælle om,
hvordan der i Uganda arbejdes med at nå målene inden 2030.
Begge centre har lavet udstilling af målene som del af deres oplysningsarbejde.
På Nordisk Folkecenter inviteres der til seminar tirsdag 7. maj og torsdag 9. maj kl. 13 – 15, hvor alle er
velkomne. Tilmelding til Lene Høgh tlf. 3062 6337.
Derudover holder Paul Muganga oplæg mange steder på Mors, bl.a. torsdag 9. maj om aftenen for Morsø
U-landsforenings.

ESLEC ER SLUT.
Economically Sustainable Livelihood and Environmental Conservation projektet strakte sig over hele 2017
og 2018, og nu er det evalueret og færdigrapporteret.
I november måned udstillede vi på Biblioteket i Nykøbing, hvor vi fortalte om projektets indhold, og i løbet
af samme måned var flere bestyrelsesmedlemmer i Bukoba for at lave slutevaluering.
Sådan her fortæller vi i korte træk, hvad projektet har betydet der, hvor det foregik:
Sarepta, en kvindegruppe i Kagera regionen i det nordvestlige Tanzania, hvor hovedbyen, Bukoba, er
Morsøs venskabsby, har udviklet og stabiliseret dens administrative og professionelle færdigheder og er
blevet en lille, miljøorganisation indenfor komfurbyggeri, træplantning, VSLA (landsby spare og låne
foreninger) og iværksætteri til gavn for det lokale landbosamfund inkl.. skoler. Sarepta er nu involveret i at
dele kvalifikationer med andre samarbejdspartnere for at udvikle og tale for et sundere, miljøvenligt
dagligliv og økonomisk vækst. Interventionen har især fundet sted i tre distrikter, hvor deltagerne blev
undervist af fagligt kvalificerede trænere. De vigtigste resultater er komfurer, træer og 48 aktive VSLAgrupper, hvis medlemmer nu har nytte af det i deres daglige liv og igangsætter deres små virksomheder på
individuel eller gruppe niveau ud over at være trænere af nye VSLA-grupper og være komfurbyggere og
træplantere.
Det var interessant og lærerigt at deltage i samarbejdspartneren Sarepta Women´s Groups Festival, hvor
projektdeltagerne fortalte om, hvad de havde fået ud af at være med i projektet. De var glade for at have
fået muligheden for at tage små lån, når det var nødvendigt at kunne betale skolepenge og igangsætte
deres forretninger eller produktion af forskellige nyttige varer som sæbe og olie. De priste i høje toner den
mulighed, de havde fået for nye og nyttige bekendtskaber og nye viden til gavn for dagligdagen og
fremtiden.
Sarepta er parat til et nyt projekt, men vi, partneren i nord, har brug for en pause. Vi kan imidlertid sagtens
se for os, hvad det kunne være nyttigt, vi kastede os over næste gang. Landsbyerne har i den grad brug for
bedre adgang til vandforsyning, hvis der skal ske en fortsat udvikling.
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OPRETTELSE AF KUNSTSKOLE I BUKOBA, TANZANIA.
November – december 2018 besøgte jeg Bukoba, Tanzania med det formål at oprette en Kunstskole ved
Kagera Youth Forum. Besøget blev støttet med
oplysningsmidler fra CISU (Civilsamfund i Udvikling).
Kontakten er skabt af Morsø U-Landsforening, som
igennem flere år bl.a. har sendt containere med
skole- og hospitalsudstyr til Bukoba.
Jeg rejste sammen med Anne Mette Schrader, Conni
Mark, Lene Høgh og Inger Merete Kristensen som alle
har været i Bukoba før, og som denne gang bl.a.
skulle afslutte projekter.
Mens de var i Bukoba nød jeg godt at blive
præsenteret for deres kontakter og besøge projekter,
som de er og har været involveret i.
Ud over arbejdet med undervisning og etablering af Kunstskolen malede jeg om formiddagen rundt om i
byen på et kommende udstillingsprojekt, som jeg har givet den foreløbige titel CROSSOVER. På et velbesøgt
billedforedrag 6. marts 2019 viste jeg nogle af malerierne, som senere vil indgå i projektet.
Opholdet var et intensivt forløb med vekslende antal meget interesserede elever i alderen 15- 50 år.
Nogle af eleverne kom efter endt skoledag, andre havde arbejde, som de kun delvis kunne få fri fra, og
andre skulle i undervisningens sidste uge til afsluttende eksamen.
Medbragte sponsorerede materialer var en nødvendighed, da akrylfarver af god kvalitet og lærred ikke kan
købes i området. Ligesom p apir af god kvalitet heller ikke fandtes. Ud over disse materialer arbejdede vi
med kul, rester fra bål. Billigt/gratis og et materiale som altid kan fremskaffes. Jeg medbragte nogle dåser
med fixativ til at fixere kullet til papir lærred, således at billedet kunne fremstå som rent kulbillede eller
kunne viderebearbejdes med maling.
Som alternativ til fixativ kan hårlak bruges, men hårlak med lak kunne heller ikke købes, da hårlak her er
med diverse olier.
I undervisningen blev der lagt vægt på oplevelsen foran
motivet som udgangspunkt for et engageret og troværdigt
arbejde.
Skildring af det lokale liv og kendt motiv var vigtigt. At
bevæge sig bort fra det måske klicheagtige ”turistmaler”
var udgangspunktet, så eleverne med tiden kan udvikle et
personligt udtryk med originalitet. Et udtryk, som i ethvert
område vil være interessant for købere, som vil have
unike, troværdige og originale værker –
masseproducerede og arbejder, som kan købes overalt
har kun flygtig interesse. Via E-mails har jeg siden
hjemkomsten vejledt med kommentar til nye værker.
Mit samarbejdet med lederen Ved Kagera Youth Forum, Erasto Kishula og hans medhjælper Tantus
Mwemezi er afgørende for fortsættelsen af Kunstskolen.
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Det er min helt klare oplevelse, at alle eleverne i den korte periode alle gjorde store fremskridt. Nogle
havde tegnet en del, men maleriet var for de fleste en førstegangsoplevelse, i hvert fald med akrylmaling.
I undervisningen gav jeg også individuel respons på deres tegninger og tidligere udførte arbejder og
anvisninger på, hvorledes der kan arbejdes fremadrettet.
Det er min helt klare overbevisning at en kunstskole i tilknytning til Kagera Yought Forum er en mulighed og
ønske, som vil kunne videreudvikle talenter i Bukoba, og på sigt give mulighed for en indtægtskilde.
Mine personlige oplevelser af Bukoba og besøg på flere af de projekter, Morsø U-landsforening gennem
mange år har sat i gang var meget berigende. Under opholdet videregav jeg dagligt gennem kommentar og
billeder mine oplevelser på Facebook.

Projektet Crossover og opfølgning af projektet
med Kunstskole ved Kagera Youth Forum
Jeg vil i juli 2019 rejse tilbage til Bukoba,
Tanzania for at arbejde videre med en gruppe af
talentfulde elever i et forløb, hvor jeg maler
sammen med dem, og derved også maler videre
til mit personlige projekt CROSSOVER. Til dette
har jeg modtaget et rejselegat fra Danida.
Jeg arbejder i øjeblikket på at indsamle midler til
køb af materialer til kunstskolen. Bidrag af
enhver størrelse modtages ved indbetaling til
Morsø U-landsfonds konto:
Reg. Nr. 7380 Konto nr. 4003926

Mærket: Kunstskole. Finn Have

Jeg har indgået en sponsoraftale med Stelling Farver, Århus. De fordobler beløbet, som indbetales til
kontoen

Mine malerier fra Bukoba (se herunder) er til salg under forudsætning af, at de udlånes til kommende
udstillinger.
Finn Have,
Standvænget 50, Jørsby, 7900 Nykøbing Mors
Lillegade 5, 1. tv., 8300 Odder
finnhave@mai.dk
Tlf. 23343614

www.finn-have.dk
https://www.facebook.com/finn.have
www.kagerayouthforum.org
info@kagerayouthforum.org
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MALERIER FRA BUKOBA AF FINN HAVE
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UDDRAG FRA ARTIKEL FRA GLOBALNYT
Danmark giver mere udviklingsbistand til Tyrkiet end til nøglelandet Uganda

Bistanden til Afrika er skrumpet dramatisk. På bare fem år er projekt- og programstøtte til
afrikanske lande faldet med næsten 40 %.
Siden 2015 er den samlede danske udviklingsbistand ikke bare blevet betydeligt mindre, men dens
sammensætning er også ændret dramatisk, viser et nyt papir fra Danmarks Institut for
Internationale Studier, DIIS.
Det har blandt andet fået som konsekvens, at NATO-landet Tyrkiet sidste år modtog 248 millioner kroner i
dansk udviklingsbistand, mens udviklingslandet Uganda fik 236 millioner kr.
Det centralafrikanske land er ellers en af Danmarks nøglepartnere i Afrika: ”Som et dansk prioritetsland er
Uganda blandt en gruppe fattige men stabile lande, der har potentiale til at udvikle sig til robuste
økonomier,” skriver Udenrigsministeriet i sin strategi for samarbejdet med det centralafrikanske land.
Dansk bistand hjælper Uganda til at håndtere store aktuelle udfordringer som ”høj befolkningstilvækst,
regional ustabilitet med massiv tilstrømning af flygtninge, udbredt korruption og stor ulighed.”

Globalnyt beskrev for nylig, hvordan en dansk bistandssucces, der har skaffet rent vand til mere end 10
millioner fattige ugandere er truet, fordi Danmark har lukket for denne del af udviklingsbistanden til landet.
Sammenlagt er projekt- og programbistanden til Afrika på bare fem år, fra 2013 til 2018 mindsket med
næsten 40 %. Samtidig er store pengestrømme dirigeret væk fra Afrika og blandt andet overført til lande,
som hjælper Europa med at holde flygtninge og migranter ude, herunder Tyrkiet.

Drevet af indenrigspolitiske ambitioner
Der peges desuden på, at dansk udviklingsbistand anno 2018 ”er dramatisk ændret i sin målsætning fra
den, der var gældende i årene frem til 2013. Dengang tog den udviklingspolitiske strategi udgangspunkt i
ambitionen om at give ”svar på centrale udfordringer i udviklingslandene de kommende år”. I dag retter
Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi sig mod hele verden og det, der beskrives som
#VoresDKaid, er ”drevet af at fremme danske indenrigs- og udenrigspolitiske ambitioner på samme tid”,
noget som nu to år inde i den nye strategi synes at afspejle sig i tallene.”
Vigtige udviklingsaktiviteter kommer til at holde for, når Danmark sænker udviklingsbistanden.

Læs evt. mere på Globalnyt og lær og hør om strategien for Danmarks udviklingsbistand på
Udenrigsministeriets kampagnefilm #VoresDKaid.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
Foreningernes dag
31. maj 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.

Besøg af Paul MugangaIgen
På Nordisk Folkecenter inviteres der til seminar tirsdag 7. maj og torsdag
9. maj kl. 13 – 15, hvor alle er velkomne. Tilmelding til Lene Høgh tlf.
3062 6337.

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

pschader@mail.tele.dk
laverda@mail.dk
lisbnor@gmail.com
tangsvej10@live.dk
connimark@hotmail.com
lenehgh@mail.dk
poulstormhansen@gmail.com
pemuf@mail.tele.dk
imk@redder.dk
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2364 7250
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2298 6886
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