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HJEMVENDT FRA PROJEKTBESØG I BUKOBA, TANZANIA
En flok på 7 personer er glade og opløftede vendt tilbage efter 2 ugers besøg i Bukoba i perioden
19. juni – 2. juli.
Det drejer sig om:
Anæstesisygeplejerske Flemming Laulund
Kunstmaler Finn Have
Antropolog Rikke Schrader Andreasen
Conni Mark – sekretær i Morsø U-Landsforening
Inge Merete Kristensen – bestyrelsesmedlem i Morsø U-Landsforening
Flora Delcour – bestyrelsesmedlem i Morsø U-Landsforening
Anne Mette Schrader – formand for Morsø U-Landsforening
Kort kan jeg oplyse:
- I den lille lufthavn i Bukoba, blev vi modtaget af gamle venner og skoleelever, der gav os blomsterkranse om
halsen.
- Den første dag startede vi med det obligatoriske besøg på Town Hall og mødte den nye, unge borgmester og
andre nye politikere og embedsmænd, og vi kunne overbringe en hilsen fra borgmester Hans Ejner Bertelsen og
kommunaldirektør Rikke Würtz.
Senere på ugen var der besøg hos district commissioner, som lovede at gøre alt for at en evt. kommende
container kan gå glat igennem tolden.
Der var også besøg hos biskoppen for den evangeliske kirke. Flere af de institutioner, vi samarbejder med, er
startet af og drives af kirken, som oftest er den myndighed, der udfører det sociale arbejde i Tanzania.
- Der var på besøg hos læge og jordemoder Eunias og Adelina Ntangeki på Bukoba Town Health Center. De
nåede lige at komme hjem fra Mors få dage, før vi ankom.
Sankt Hans aften gav de os middag på hotellet. Her mødte vi de 6 fattige personer (børn, unge og voksne) som
de har taget til sig og givet et hjem, og som de støtter med skolegang og uddannelse.
De overraskede os med æbleskiver (muffins med en skive æble på en tandstik) + en meget flot kage, som vi
skulle have med på værelserne og nyde om aftenen.
- Inge Merete Kristensen og Flemming Laulund havde travle dage med besøg på hospitaler og klinikker og tilså
noget af det udstyr, der er indsamlet fra danske hospitaler.
De fik skrevet notater og rapporter om de enkelte steder og deres udstyr, og de gav dem også forslag til, hvordan
de kunne samarbejde.
Vi håber, både de private og de offentlige hospitaler vil tage forslaget til sig om samarbejde omkring viden og
udstyr.

- Det nye miljøprojekt med tilskud på knap kr. 500.000 fra CISU er i fuld gang fra 1. juli. Det var dejligt at
møde gamle venner i Sarepta Women Group og de nye venner i Youth Training Organisation. De havde i
forvejen planlagt arbejdet for de første 3 måneder, og der er allerede overført det første beløb.
Vi fik også tid til at besøge 3 Sarepta grupper, hvor vi bl.a. så lerkomfurer, træplantebede og en VSLA gruppe
(village savings and loans association (spare-lånegruppe)).
- Finn Have havde gode oplevelser sammen med handicappede børn, børn med albinisme og døve børn samt
unge fra Bukoba Secondary School. De mødtes de fleste dage på Mugeza Mseto Primary School, hvor Finn
Have blandede dem i hold, så de store kunne hjælpe med at vejlede de små. Der var heldigvis også døve-lærere
med til at tolke.
Finn Have fik også tid til vejlede nogle unge kunstnere og skoleelever, der kom til hotellet og viste deres skitser.
- Flora Delcour fik sit ønske opfyldt om at få mere kendskab til, hvordan man tager sig af de ældre og de
handicappede - bl.a. var vi på besøg hos Bethania Sisters (hjem for pensionerede nonner), og Flora besøgte
Igabiro Home for Disabled.
Vi havde dejlige gensyn på:
- Mugeza Mseto Primary School – kostskole for børn med handicaps og albinisme. En skole der har fået stor
støtte fra institutioner og private på Mors
- Tumaini Centret – et drop in center for gadebørn. Børnene kan bo på skolen, komme i skole og få støtte til
videre uddannelse
- Huyawa – et projekt for forældreløse børn og enker – projektet har fået meget støtte fra Mors bl.a. til huse til
de fattige familier og til vandtanke og tagrender, så de undgår at gå mange km. efter vand.
- Uyacho Children Center, hvor man bl.a. tager imod forældreløse børn og hittebørn.
Alle steder arbejder ledelsen hårdt på at hjælpe de fattige familier og de forældreløse børn, men det kan synes
som en håbløs opgave, da man alle steder mangler økonomiske midler. Men vi må glæde os over de positive
historier, hvor familier bliver hjulpet til en god hverdag, og hvor børn og unge bliver hjulpet til skolegang og
uddannelse.
Alle steder ønsker man også flere ”hænder” og gerne viden om at tage sig af traumatiserede børn, så
voksenvolontører med god erhvervserfaring er meget velkomne.
- Rikke havde travlt med filmoptagelse og interviews hos både institutioner, kirkelige organisationer og
officielle myndigheder, så kunsten bliver at skære ned. Der er materiale til, at der både kan laves en generel film
om vort arbejde samt små korte tema-sekvenser, der kan bruges i forbindelse med vore foredrag.
- Søndag deltog vi i en dejlig gudstjeneste med 5 kor. Menigheden var så stor, at man var nødt til at stille mange
stole op udenfor. Vi deltog i første gudstjeneste kl. 7.30 til ca. kl.10.30. Bagefter kom der lige så mange til 2.
gudstjeneste.
Søndag formiddag fik vi også tid til lidt historie med besøg hos en ung høvding, der havde arvet titel og bolig
fra flere generationer, og vi hørte om, hvordan han forsøger at bevare traditionen med at rådgive folk fra sit
område (mod betaling).
Til frokost om søndagen var vi inviteret ud til familien Lutabingwa, hvor vi fik rigtig dejlig mad med alt godt
fra shambaen (haven) samt en flot venskabskage til kaffen. Johanssen Lutabingwa er pensioneret
generalsekretær for biskoppen for den evangeliske kirke. Som nuværende sekretær for vores
venskabsorganisation Bukoba Sistership Promotion Trust Fund er hans vores nærmeste kontaktperson i Bukoba
og den, der havde lavet besøgsaftaler efter vores fremsendte ønsker. Trods sine 88 år er han still going strong og
havde travlt med at opfylde alle vore ønsker i de 2 uger, vi var der.
Vi mødte en del private, som havde dannet en organisation for at hjælpe deres medmennesker – f.eks. forladte
kvinder og voldsramte børn. Det var meget positivt at opleve, at selvom man ikke selv har meget, har man
overskud til at tage sig af andre og arbejder på, hvordan man kan skaffe midler til det store hjælpearbejde, der er
behov for.

Vi har nu indsamlet en del ny information, som vi meget gerne vil dele med andre bl.a. gennem foredrag og
temadage, og vi tager gerne imod bestillinger.
Man kan også møde os på Kulturmødet, hvor vi har en stand i Munkegade fra 25. – 27. august.
Vi har hørt rygter om, at Udviklingsministeren vil komme og besøge vores stand om lørdagen på Kulturmødet,
og glæder os meget til hans besøg.

Venlig hilsen
Morsø U-Landsforening
På vegne af bestyrelsen
Anne Mette Schrader

