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SIDEN SIDST 

 

ENGAGEMENTSPULJEN 
Vi fortsætter med vore håndarbejdsgrupper, hvor der syes rygsække til videresalg. Der afholdes også 

workshops, hvor deltagerne kan fremstille deres egen ”basket cooker” (moderne høkasse) eller producerer 

bæredygtigt voksklæde til indpakning af mad. 

Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at deltage i vores workshops. 

Som en del af engagementspuljen er der nu fremstillet 3 typer foldere: 

• Generelt om Morsø U-Landsforenings historie og projekter 

• Håndarbejdsprojektet 

• Hvordan unge kan deltage i udviklingsarbejdet 

Film om vore projekter i Bukoba er også en del af engagementsprojektet. 

Vi har hyret antropolog Rikke Schrader Andreasen, der har optaget sekvenser fra bestyrelsens arbejde på 

Mors ved bestyrelsesmøder, og når der udføres projektarbejde ved køkkenbordene. Derudover har Rikke 

deltaget i bestyrelsesbesøg i Bukoba i juni måned, hvor hun har besøgt flere projekter og interviewet vore 

kontaktpersoner. Hun arbejder nu med det indsamlede materiale og fremstiller små projektfilm til brug i 

vores oplysningsarbejde. 

Hele projektet er støttet af CISU (Civilsamfund i Udvikling) i perioden 01.04.2021 – 31.03.2023. 

 

BESTYRELSESBESØG I BUKOBA   
Som oplyst i vort nyhedsbrev i juli måned kunne I læse, at der var 2 ugers bestyrelsesbesøg i Bukoba 19. 

juni – 2. juli. 

 

Delegationen bestod af: 

Anæstesisygeplejerske Flemming Laulund og 

bestyrelsesmedlem Inge Merete Kristensen, som fulgte op 

på hospitalsudstyr sendt til klinikker og hospitaler i Bukoba. 

Der blev undervist i brug af udstyret og skrevet lister over 

manglende udstyr, vi nu forsøger at skaffe til næste 

forsendelse. 

Figur 1 Varm velkomst i Bukoba Airport 
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Kunstmaler Finn Have, der afholdt sin 3. workshop – denne gang for handicappede 

børn og børn med albinisme. 

  

Antropolog Rikke Schrader 

Andreasen, som omtalt ovenfor til 

optagelse af film og interviews til 

vort oplysningsarbejde. 

 

Bestyrelsesmedlemmerne Conni Mark, Flora Delcour og 

undertegnede, der fulgte op på nuværende projekter og 

deltog i starten af endnu et miljøprojekt. 

 

 EMPOWRING WOMEN AND YOUTH ON CLIMATE 

CHANGE 
Det nye miljøprojekt med tilskud på kr. 443.156 fra CISU blev 

startet 1. juli. Det var dejligt under besøget i Bukoba at møde 

gamle venner i Sarepta Women Group (Sarepta) og de nye 

venner i Youth Training Organisation (YTO). De havde i forvejen 

planlagt arbejdet for de første 3 måneder. 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). 

Både Sarepta og YTO arbejder ihærdigt efter de aftalte planer og retningslinier. Vi har allerede modtaget 1. 

kvartalsrapport og regnskab og har netop afholdt et online møde med styregruppen i Bukoba. 

 

SAMARBEJDE MED H(Å)BB PÅ MORSØ GYMNASIUM 
Vi nyder kontakten med de unge fra elevforeningen H(Å)BB på Morsø Gymnasium. Når de unge kan finde 

tid til det midt i deres travle hverdag med opgaver og fritidsjobs, deltager de i vores bestyrelsesmøder, så vi 

kan orientere hinanden om vore projekter. 

De unge hjælper os også gerne, når vi har salgsboder i gågaden eller på havnen til ”Verdens bedste 

Nyheder”. 

Der bliver snarest aftalt en dato, hvor vi holder et mindre billedforedrag for H(Å)BB-gruppens medlemmer, 

så de får mere baggrundsviden om projekterne i Bukoba og de børnehjem, de støtter med de indsamlede 

midler.  

Vi sætter stor pris på de unges indsats og dejligt, at de gerne vil være åbne overfor verden og deltage i 

udviklingsarbejdet. 
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 KULTURMØDET 
 

Med støtte fra CISU-midler var det muligt for os at leje en stand 

ved Kulturmødet i august måned. 

På vores arbejdende stand kunne man se fremstilling af basket-

cookers, voksklæde og rygsække. Der var også mulighed for at 

se film fra besøget i Bukoba, få information om vort arbejde og 

købe af vore produkter. 

Vi havde 3 rigtig gode dage med mange interesserende på vores 

stand i Munkegade og med et rigtig godt salg. 

 

 

 

 

VERDENS BEDSTE NYHEDER       
15. september deltog vi igen med en bod ved det store 

træskibsarrangement på havnen i Nykøbing. Udover 

salgsboden uddelte vi materiale om ”Verdens Bedste 

Nyheder” med information om hvilke gode ting, der sker i 

verden i henhold til de 17 verdensmål. I år var der især fokus 

på Verdensmål nr. 16: ”Fred og retfærdighed”.  

 

Tak for stor opbakning fra vore medlemmer til foreningens arbejde. 

 

På vegne af bestyrelsen 

Anne Mette Schrader 
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TANZANIAS KVINDELIGE PRÆSIDENT 
I Global Nyt fortæller journalist og forfatter Knud Vilby om 

Tanzanias første kvindelige præsident - Samia Suluhu Hassan – 

som er muslim fra Zanzibar og kaldes Mama Samia. 

Mama Samia blev præsident, da tidligere præsident John 

Magufuli pludseligt døde foråret 2021 under coronapandemien.  

John Magufuli var katolik og decideret modstander af 

familieplanlægning og børnebegrænsning. Han fortalte sine 

borgere, hvordan han havde rejst i Europa og set, at landene er 

truet af nedgang i befolkningstallet, fordi der fødes for få børn. 

Mama Samia bekymrer sig derimod om, hvordan Tanzania skal 

magte at skaffe skoler og sundhedscentre til den voksende befolkning. I dag føder tanzanianske kvinder i 

gennemsnit 5 børn, hvilket er et fald fra et snit på 7 børn i 1980. 

Tanzanias befolkning er dog fortsat stigende med et nuværende antal indbyggere på ca. 80 mio. I 1967 var 

der færre end 13 mio. indbyggere. 

Mama Samia erklærer også, at hun vil kæmpe for større ligestilling mellem kønnene. Og en af de vigtige 

beslutninger, der allerede er taget, er at helt unge gravide piger nu ikke længere må tvinges til at afbryde 

deres skolegang. Det har ellers været reglen hidtil. Mange helt unge piger bliver ufrivilligt gravide og bliver 

dobbeltstraffet ved også at blive hindret i deres skolegang. Verdensbanken skønner, at denne beslutning 

hvert år vil berøre 5.500 piger i landet. 

Under vort bestyrelsesbesøg i Bukoba i juni måned så vi mange plakater rundt i byen med billede af Mama 

Samia. Vore venner på skoler og børnehjem kunne glade fortælle, at de kort før vort besøg havde haft 

besøg af Mama Samia i 3 dage. Hun besøgte flere skoler og uddelte bl.a. skoletasker og håndklæder til 

skolebørnene. Hun blev rosende omtalt, og de var glade for, at også det nordvestlige hjørne af Tanzania fik 

besøg og opmærksomhed fra præsidenten. 

Danmark lukker og slukker 

Tanzania var det første store afrikanske samarbejdsland i dansk udviklingsbistands spæde start. Siden 

begyndelsen af 1960’erne har Danmark investeret 15-16 milliarder kroner i Tanzania, og der har været 

danske aktiviteter i næsten alle landets sektorer. 

Af uransagelige grunde har den danske regering dog besluttet, at Danmark trækker sig og lukker 

ambassaden i Tanzania fra 2024. 

Det er uforståeligt for os, at Danmark har valgt efter mere end 50 års samarbejde at trække sig fra et land 

med fremgang og stort potentiale – især nu hvor man kan glæde sig over at se, hvordan en veluddannet 

stærk muslimsk kvinde netop skaber positiv forskel. Og man burde i stedet ærgre sig over, at Danmark ikke 

bliver en del af den kommende udvikling. 

Anne Mette Schrader  
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PROSPERITY IN RURAL AFRICA (Velstand på landet i Afrika) 
Er titlen på et forskningsprojekt, der blev lanceret på et seminar på Dansk Institut for Internationale Studier 

(DIIS) i november måned. Projektet viser, at myten om, at Tanzania ikke har formået at forbedre tilværelsen 

for befolkningen på trods af mange bistandskroner, ikke holder stik.  

Grundideen i projektet var at lade en række forskere fra både Syd og Nord genbesøge de landsbyer i 

Tanzania, de første gang besøgte for 20-40 år siden, og gennem interviews med lokale undersøge, hvordan 

levevilkårene har ændret sig i den mellemliggende periode. 37 landsbyer blev genbesøgt og ca. 1.100 

mennesker interviewet – i de fleste tilfælde de samme personer, som forskerne også mødte i første 

omgang. 

Resultaterne var både opløftende og overraskende, fortæller seniorforsker på DIIS Esbern Friis-Hansen, der 

deltog i projektet. Han genbesøgte tre landsbyer i Njombe-regionen Tanzanias sydvestlige højland, hvor 

han første gang udførte sin forskning i perioden 1983-85. 

Bl.a. var andelen af fattige i en af landsbyerne faldet fra 85 % i 1984 til 25 % i 2017, og mellemgruppen, der 

i 1984 kun udgjorde 5 % var i 2017 tidoblet til 50 %. 

I Njombe-regionen i 1980’erne boede stort set alle i stråtækte, lerklinede hytter uden vinduer. Nu bor folk i 

stenhuse med bliktag og vinduer med glas, og de bedrestillede i landsbyerne har indlagt vand og toilet i 

deres huse og har tv og køleskab – ofte med strøm fra solpaneler. Forandringerne er meget synlige.  Også 

landbruget har – stik imod myterne – forandret sig. 

”Produktiviteten er steget, for bønderne har vist sig parate til at tage nye metoder og redskaber i brug og 

kaste sig over flere forskellige afgrøder. 

Landbrugene har virkelig udviklet sig og giver 

større afkast, og det er – igen stik imod myterne 

– sket ved, at småbønderne er blevet mere 

effektive. Myten om, at landbruget kun kunne 

blive en motor for vækst og udvikling, hvis de 

mange småbrug blev opslugt af store, 

kommercielle landbrug, holder heller ikke,” 

mener Esbern Friis-Hansen.” 

Forskningen har også vist, at den positive 

udvikling i levevilkårene er en kombination af 

markedet og den massive udviklingsbistand, 

Tanzania har modtaget. 

”Billige solpaneler og pvc-rør, der har gjort det muligt for mange flere at kunstvande, er nogle af de 

afgørende faktorer bag den positive udvikling. De kommer fra Kina via private selskaber. Men sideløbende 

har regeringens og donorernes massive investeringer i infrastruktur, i sundhed, vand og uddannelse også 

bidraget til, at så mange på landet har langt bedre vilkår i dag end for 30-40 år siden,” understreger Esbern 

Friis-Hansen. 
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Da Esbern Friis-Hansen kom tilbage til Njombe 30 år 

senere, mødte han en ung landmand, der nød godt af 

den stabile vandforsyning, der var etableret med et 

Danida-støttet vandprojekt i 1980´erne. Projektet 

skulle sikre landbefolkningen rent drikkevand. 

Nu viser udviklingen sig på en noget anden måde end 

forudset. Tidligere var han nødt til at vente på, at 

regntiden satte ind, før han såede sine tomatplanter. 

Men med den stabile vandforsyning kan han nu så sine 

tomatplanter en måned før, og det betyder, at han har 

tomater klar før de fleste andre og på et tidspunkt, 

hvor prisen er ekstra god. Dette er et typisk eksempel på, at den nye generation af veluddannede 

tanzanianske landmænd er åbne overfor nye metoder og gerne tager ideerne til sig. 

 

Hele artiklen kan læses i Global Nyt 25. november 2022.  

I Morsø U-Landsforening glæder vi os over de positive 

historier, som også hænger sammen med de positive ting, vi 

oplever ved besøg i Tanzania. Vi ser bl.a. mere overskud fra 

lokalbefolkningen til at tage udfordringerne i egen hånd for 

at hjælpe både socialt og udviklingsmæssigt.  

Anne Mette Schrader  
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PROSSY PÅ KULTURMØDET 
 
Prossy Nabiyonga var gæst hos JEEPs 

samarbejdspartner Nordisk Folkecenter for 

Vedvarende Energi i Thy og deltog i Kulturmødet 

sammen med MUF. 

 - Bagefter svarede hun på, hvilke kulturelle 

aspekter, hun blev introduceret til: 

At man er optaget af at genbruge og reducere 

affald ved at bruge bivoks på stof til indpakning 

af mad f.eks. en madpakke. Conni fra MUF 

introducerede mig til at gøre brug af denne 

økonomiske og miljøvenlig metode. 

Brug af elektronisk udstyr til optagelse af videoer 

på lokalsprog til udbredelse af information til 

specielt dem i udviklingslandene, der ikke kan 

læse. Det oplevede jeg hos Ghana Venskab, en anden udviklingsorganisation, der stod i nærheden af vores 

bod. 

At indarbejde kunst i affaldshåndtering. Det var en enestående erfaring at se, hvordan kunstneren Sandro 

Masai, med udgangspunkt i Ghana vennernes bod skabte kunst og på Kulturpladsen udstillede værket 

”Vandfald” lavet af genbrugsplast. Det var læring, som kan overføres til de unge i Uganda. 

Det var også interessant at få mere at vide om de nordiske lande fra folkene i boden ved siden af MUFs. 

Hvor landene er ens indenfor økonomi og samfundsopbygning. Landene hænger sammen med en fælles 

sprogarv, selvom de har forskellige sprog. 

Jeg lagde også mærke til brug af genbrugskopper og -glas, hvor der var uddeling af drikkevand ved de store 

samlingssteder. Det er en grøn ny-skabende idé indenfor affaldshåndtering. Og til spørgmålet om hendes 

vurdering af MUFs arbejde med at engagere folk i lokalområdet generelt og deltagerne fra hele landet ved 

Kulturmødet, havde hun de her synspunkter: 

Det er en virkelig skøn erfaring at opleve, hvordan MUF styrker lokalområderne, især kvinderne i Tanzania 

ved at give dem færdigheder i vedvarende miljøbeskyttelse som høkasser, energisparekomfurer og andre 

økonomiske aktiviteter så som at inddrage kunst og kultur ved at lave genanvendelige indkøbsposer, 

smykker og dukker. De besøgende på Kulturmødet værdsatte MUFs støtte til lokalområderne og de unge. 

Kulturmødet skabte mulighed for at være sammen med folk fra forskellige kulturer, incl. de lokale 

eritreanske flygtninge, JEEPs gamle venner og mange andre Mors-besøgende. Det var en stor mulighed for 

at netværke og lære om andre kulturer. 

Sidst og ikke mindst vil jeg gerne takke MUF, specielt Anne Mette, Conni og Lene for deres store gæstfrihed 

under mit besøg i Danmark. Det var dejligt at spise sammen med jer og være sammen med jer, og jeg nød 

hvert øjeblik. Jeg lærte en masse af jer, og jeg ser frem til at dele det med folk i Uganda. 

Oversat af 

Lene Høgh 

Figur 2 Prossy Nabiyonga,, monitorerings- og 
evalueringsmedarbejder hos Joint Energy & Environment Projects, 
JEEP, Uganda,  tager selfie iført TV MidtVest solhat. 
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GENERAL SECRETARY REVERENT ELIMELECH KIGEMBE, ELCT NW, BUKOBA 
var gæst hos Morsø U-landsforening fra fredag, den 9. september 2022 til søndag, den 11. september 2022. 

Kigembe var inviteret til Danmark af Danmission i anledning af deres 200-års jubilæum. 

Vi har adskillige gange mødt Kigembe under vore besøg i Bukoba, og det var derfor en glæde at kunne 

modtage ham og vise ham lidt af ”vores egn af Danmark” samt drøfte projektarbejde og andre af MUFs 

aktiviteter med ham i vore hjemlige omgivelser. 

 

 
PROGRAMME FOR THE VISIT OF GENERAL SECRETARY REV. ELIMELECH KIGEMBE, ELCT NW, BUKOBA 
 
Friday 9th September 2022 

Picked up by Anne Mette near Vejle at 11.30 am 
Accomodation at the home of Per and Anne Mette Schrader, Kasparsvej 4, 7900 Nykoebing Mors 
-5 pm 
Talk and dinner with boardmembers of Morsoe Development Association: 
Lisbeth Noergaard, Conni Mark, Lene Hoegh, Anne Mette and Per Schrader 

Saturday 10th September: 
10 am Picked up by Lene Hoegh and Conni Mark – to spend the day together with them 
Sightseeing on the island of Mors 
Information about the projects of Morsoe Development Association 

Sunday 11th September: 
10 am: Service at Church together with Per og Anne Mette 
Lunch at Kasparsvej 
1 pm: 2 hours drive to Århus to the home of Mr. Thomas Ochsner 

 
Thank you very much for taking your time to visit us and for the good cooperation with ELCT since 1983. 

 
Anne Mette Schrader hentede Kigembe i Vejle fredag eftermiddag, hvorefter han indkvarteredes hos Anne 

Mette og Per. Fredag aften var der modtagelses-/sammenskudsmiddag hos Anne Mette og Per, hvor Lene, 

Lisbeth og undertegnede fra bestyrelsen også deltog.  

Kigembe fik af MUF foræret en solcellelampe, Little Sun, udviklet af Olafur Eliasson og Frederik Ottesen. 

Ved køb af en ”Little sun” giver man en lampe til et Little Sun projekt i Afrika. 

Som det kan ses på et af billederne, eksperimenterede vi med, hvordan solcellelampen OGSÅ kan bruges - 

og sprede mest muligt lys. 

Kigembe overrakte derefter MUF to meget flotte fugle lavet ud af horn. 

 

Det viste sig hurtigt, at Kigembe er meget velorienteret og meget optaget af energi- og miljømæssige 

forhold. Vi tilpassede således lørdagens program, så disse interesser også blev tilgodeset. 

Lørdagen startede med indkøb af tøj og gaver i et par genbrugsbutikker. Kigembe blev godt behandlet og 

”fik meget for pengene.”  

Vi var også omkring biblioteket og Støberitorvet. Desværre var Støberimuseet lukket. 

På vej ud af Nykøbing tog vi på Safari i HAMAs safaripark. Kigembe var imponeret over perlearbejderne og 

valgte næsehornet som sit favoritdyr. Den humoristiske sans fejlede ikke noget. 
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Derefter aflagde vi besøg på genbrugsstationen, 

hvilket var til stor inspiration og indbød til mange 

refleksioner og drøftelser vedr. såvel Tanzanias som 

Danmarks håndtering af affald, recycling og 

genbrugsmateriale. 

Vi kørte nordpå og stoppede ved Feggeklit. Fra 

toppen nød vi udsigten og var tilskuere til årets 

Mors 100-miles løb, mens vi spiste frokost. Til stor 

morskab for vores gæst mødte vi et cyklende 

sjællandsk par, der transporterede deres hund i en 

cykelkurv – fastspændt i sikkerhedsseler – Det var 

helt forunderligt og virkelig komisk for Kigembe – 

Der var ikke meget vagthund i den vovse, mente 

han. 

  

Feggesundfærgen sejlede os til Thy, hvor vi besøgte 

Vindmølletestcentret i Østerild. Vi så den meget 

illustrative video og gik en tur ude ved møllerne. Kigembe var vildt fascineret - og det er vi andre jo også, 

hver gang vi besøger stedet. 
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Vi kørte videre og drak 

eftermiddagskaffe hos os på 

Agerøvej. Kigembe plukkede 

blommer, som han syntes godt om. 

Drivhusets funktion på vore 

breddegrader drøftedes ligeledes. 

Paradisæblerne var flotte, røde og 

virkede også tillokkende på vores 

gæst. Trods klare advarsler skulle 

de lige smages. Kigembe undrede 

sig efterfølgende over, hvorfor de hedder PARADISæbler. Det 

kom der en del munterhed ud af – Han er jo en kirkens mand. 

 

Vi kørte til Nykøbing, hvor 

Anne Mette sluttede sig til 

os hos Lene - Vi talte om 

bl.a. CISU og projekter i 

Bukoba samt muligheder 

og vanskeligheder vedr. 

containerforsendelser, 

som ELCT/Kigembe også 

har været tæt involveret i 

som 

samarbejdspartnere/modtagere. 

Søndagen tilbragte Kigembe sammen med Per og Anne Mette jf. 

programmet. 

Et dejligt besøg af en åben, interesseret gæst, med store evner for kritisk stillingtagen, og for at relatere og 

sammenholde vore kulturer, nuværende og fremtidige muligheder og begrænsninger – også 

samarbejdsmæssigt.  

 

Conni Mark  



 

12 NYHEDSBREV DECEMBER 2022 

IT`S TWIGA TIME 

EMPOWERING WOMEN AND YOUTH ON CLIMATE CHANGE 
 
Første kvartalsrapport vedrørende vores 2-årige CISU-støttede projekt er modtaget og godkendt efter gode 

besvarelser på opklarende spørgsmål fra arbejdsgruppen, bestående af: fra bestyrelsen Anne Mette 

Schrader, Conni Mark og Lene Høgh, og fra medlemsgruppen Katrine og Jan Dam Egeberg. 

Vore samarbejdspartnere, Sarepta Women Group og Youth Training Organization er kommet godt i gang. 

Efter kyndig vejledning fra en også tidligere benyttet konsulent, Dr. Hillary fra Arusha, er 20 personer fra de 

to partneres ledere og medlemmer blevet trænet i emnet og i at lave en indledende behovsundersøgelse. 

Partnerne har derefter introduceret det, der skal foregå, i de udvalgte områder, som fremgår af kortet, og 

har foretaget undersøgelsen, som sammen med den godkendte CISU ansøgning skal styre den 2-årige 

indsats. 

Oplysningsarbejdet er begyndt og skal sprede sig, samtidigt med, at træplantning og nye vedvarende 

energiløsninger, især indenfor madlavning, bliver præsenteret og fremstillet. Det vil foregå indenfor 

allerede eksisterende grupper og de nye, der arbejdes med at sætte i gang, samt indenfor skoler og andre 

organisationer, som arbejder i distrikterne. 

 

Lene Høgh 
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KLIMABOGEN – skabt af Greta Thunberg 
første gang udgivet på engelsk i 2022, og nu også på dansk Mens vore partnere i Bukoba bliver styrket eller 

får magt indenfor emnet Klimaforandringer, kan vi andre passende kaste os over de 450 sider, som er 

skrevet af de forskere, politikere, kunstnere, aktivister, som er udvalgt. Deres tekster er introduceret og 

konkluderet på af Greta Thunberg. 

Det er et opslagsværk med alle opdaterede informationer indenfor emnet, statistikker, grafer og historier. 

Lene Høgh 

 

BILLEDUNDERVISNING AF ALBINOER OG HANDICAPPEDE VED MUGEZA 

MSETO PRIMARY SCHOOL. 
 

Som fortsættelse af tidligere ophold i 

Bukoba rejste jeg 19. juni - 2. juli 2022 

til Tanzania, hvor jeg denne gang holdt 

tegne- og maleworkshop, primært 

rettet mod en gruppe talentfulde 

handicappede og albinoer fra Mugesa 

Mseto Primary School. 

Tanken er at stimulere dem og udvikle 

deres talent og færdigheder, så de 

fremover måske enten får en hobby 

eller noget erhvervsrettet, som kan 

berige deres tilværelse. 

Projektet er muliggjort ved støtte af 

CISU- midler og private, som har doneret materialer. 

Jeg har haft og har en uvurderlig 

støtte af min lokale koordinator 

Tantus Mwemezi, som, efter at jeg 

forlod Tanzania denne gang, 

fortsætter med 1 – 2 gange om ugen 

at undervise efter normal skolegang. 

Hertil får han støtte af frivillige. 

Endvidere deltog en af mine tidligere 

elever fra Kagera Youth Forum 

Chriss Martin, som har vist sig også 

at have pædagogiske evner. I 2023 

vil jeg i Danmark arrangere udstilling 

af nogle af hans malerier. 
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Tantus havde lavet aftale med 2 

kunstlærere og 20 elever fra en 

Secondary School i Bukoba og en 

kunstinteresseret lærer og 10 – 15 

elever fra den fra den nærliggende 

døveskole, således at de deltog i 

workshoppen og samtidig virkede som 

hjælpere og vejledere for den primære 

gruppe fra  Mugeza Mseto Primary 

School. 

Til workshoppen lavede jeg mindre 

”familiegrupper” bestående af elever 

fra hver sin skole. Det fungerede rigtig 

godt. En meget positiv oplevelse som 

gav alle maksimalt udbytte. 

 

I denne korte beretning vil jeg også se fremad.                                                                                                            

Der er brug for midler til indkøb af materialer, da 

disse er ved at slippe op og et lille beløb til benzin, 

så Tantus kan fortsætte sit fantastiske arbejde. 

Håber at private vil skænke et mindre beløb til 

KUNSTPROJEKT MUGEZA ved evt. indbetaling til 

Morsø U-landsforening. Endvidere forsøger jeg at få 

booket foredrag, hvor beløbet går ubeskåren til 

formålet. 

Finn Have  
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H(å)BB 
H(å)BB er en hjælpeorganisation, som støtter de to børnehjem Ntoma og Uyacho i byen Bukoba, Tanzania. 

Hjælp Bukobas Børn blev opstartet i 2005 af en gruppe elever fra Morsø Gymnasium. 

Organisationen er sidenhen blevet ført videre af de efterfølgende elever. 

H(å)BB holder til på Morsø Gymnasium og drives af engagerede elever fra både 1.g, 2.g og 3.g som hidtil. 

 

Vi arrangerer caféhygge hvor vi bl.a. sælger kage, sodavand og toast. Udover dette stiller vi også ofte op til 

relevante arrangementer som teaterforestillinger på gymnasiet og lignende. Her indtjener vi også ofte gode 

fortjenester. 

Pengene vi optjener, går ubeskåret til de to børnehjem i Tanzania i byen Bukoba. 

Lucia  
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JULEHILSEN 
På vegne af Morsø U-Landsforening vil jeg gerne herigennem ønske vore medlemmer, samarbejdspartnere 

og læsere af Twiga Time en rigtig glædelig jul og et godt nytår med tak for dejligt samarbejde og interesse 

for vort arbejde i 2022.  

– eller som man siger i Tanzania: 

Heri ya Krismasi na Mwaka mpya kwako na familia yako. 

Asante kwa ushirikiano na msaada wako wa 2022. 

 

 

Anne Mette Schrader  

Formand for Morsø U-Landsforening    
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