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Årsmöte 10 april 
Välkomna till årsmöte i Vänföreningen Ihushi tisdagen den 10 april, kl 1900, på Församlingshemmet i 
Torsåker. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar vi om den aktuella situationen i Ihushi och 
diskuterar vårt fortsatta samarbete med Ihushi Development Centre, IDC. Alla är hjärtligt välkomna! 

Fortsatta framgångar för IDC... 
Ihushi Development Centre, IDC, har haft många framgångar under de elva år som gått sedan starten 
1999. IDC är fortfarande en liten organisation med 270 medlemmar och 14 anställda, men man har ett 
stort förtroende från byborna och man har byggt upp kompetens på flera olika områden som är viktiga 
för byarnas utveckling. Idag beskriver IDC sig som ett ”resurscentrum för hållbar utveckling”. 
Verksamheten är omfattande: en yrkesskola och en förskola på det egna centret, stöd till kvinno-
grupper med utbildning och mikrokrediter, samordning av ett nätverk av grundskolor, hiv/aids-arbete 
genom s k ”peer educators” ute i byarna, rådgivning i miljöfrågor (särskilt om vatten och energi), 
datautbildning och bokföringskurser. I det här nyhetsbladet berättar vi om nya steg framåt på flera av 
de här områdena: ett seminarium om spisar, ett möte med kommunen för att sprida IDC:s erfarenheter 
och en idrottsdag för elever på nio grundskolor. 

...men också stora problem! 
I Sverige har vi förundrats över den snöfattiga vintern. Det verkar som om gamla tecken inte stämmer 
längre när det gäller vädret. I Ihushi känner man inte heller igen vädret och för dem börjar konsekven-
serna bli mycket allvarliga. Det är nu fjärde året i följd som man förlorat det mesta av skörden på 
grund av extremt väder. Perioderna av torka har varit årslånga – och när regnen väl har kommit så har 
de varit så våldsamma att de lett till översvämningar. Så var 
det i mars 2010, då ett hundratal familjer fick sina hus för-
störda. Översvämningar blev det också i början på december 
2011. Då hade det varit torka hela året och när det i november 
började regna var alla lyckliga. Men glädjen förbyttes i 
förtvivlan när regnen blev allt våldsammare och vatten-
massorna spolade bort både vägar och odlingar… Nästan alla 
bybor är beroende av inkomster från jordbruket och de här 
fyra åren utan skörd har gjort att hela byns ekonomi har 
försämrats väsentligt. 

 
 

Senaste nytt 

När vi är på väg att kopiera upp nyhetsbladet, får vi 
höra från Ihushi att byn drabbats av översvämningar 
efter ihärdigt regnande den senaste veckan. Tidigare 
har det varit torka i området hela året, och alla blev 
glada när det började regna i november. Men nu har 
regnen i stället skapat en svår situation med förstörda 
hus, oframkomliga vägar, förlorad skörd…  
Vi berättar mer om det här i kommande nyhetsblad. 

De som är mest utsatta av de 
svåra tiderna är familjer med en 
eller flera aids-sjuka. I oktober 
bedömde IDC att deras situation 
var så allvarlig, att man (tillsam-
mans med oss i Vänföreningen) 
tog beslutet att hjälpa dem 
undan svält. 80 kg majs delades 
ut till sammanlagt 52 familjer 
(bilden ovan).  
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Vägen genom Ihushi 4/12 2011, två dagar efter de värsta 
regnen. Vattenmassorna är på väg att sjunka undan, men 
fortfarande är det väldigt blött! 



IDC ger stöd till nytt kommunalt yrkesutbildningscenter 
En fråga som IDC är mycket engagerad i, är nödvändigheten att stötta byns ungdomar med yrkes-
kunnande så att de kan försörja sig och arbeta för samhällsutveckling. Därför startade IDC sin 
yrkesskola för elva år sedan. Men yrkesutbildning är egentligen ett statligt/offentligt ansvar och IDC 
har argumenterat för att kommunen borde starta egna yrkesutbildningar. De här diskussionerna har 
börjat ge resultat – ledarna för Magu District (den storkommun som Ihushi tillhör) har tagit till sig de 
här tankarna och börjat formulera planer för en satsning på yrkesutbildning i distriktets regi. Ett första 
försök påbörjades redan hösten 2010 då ett litet yrkesutbildningscenter etablerades i anslutning till en 
grundskola i en grannby till Ihushi. Det nya centret har resurser i form av tre lärare, ett klassrum och 
en del verktyg – men man har inte lyckats så bra i kontakten med byborna. Under 2011 var det få 
elever som började på centret och flera av dem slutade i förtid…  

När IDC startade sin yrkesskola möttes man också av misstro från en del bybor, men idag är det 
annorlunda, tack vare medvetna ansträngningar från IDC:s ordförande Emmanuel Buguba och lärarna 
på skolan. Genom ett aktivt elevråd på skolan, många möten med föräldrar och återkommande 
diskussioner i ”byfullmäktige” har tveksamheten ersatts av tilltro. Samarbetet har ytterligare förstärkts 
genom att man har sett att de flickor och pojkar som 
examinerats från IDC, har kunnat försörja sig och 
skapa sig ett bra liv. Det här vet man ju om bland 
dem som ansvarar för kommunens nya yrkes-
utbildningscenter och när IDC i höstas erbjöd stöd, 
så var man öppen för det. 

Inför starten av det nya skolåret 2012 bjöd IDC in till 
ett planeringsmöte med utbildningsansvariga på 
Magu District och lärarna på centret – med syfte att 
diskutera olika former av samarbete. Det blev ett bra 
möte och under våren ska man pröva sig fram med  
olika former av utbytesaktiviteter, för både lärare och  
elever. 
 

Cyklar till aids-arbetarna 
Som trogna läsare av nyhetsbladet vet, så har IDC sedan 2002 drivit ett framgångsrikt hiv/aids-
program. Tidigare handlade det framför allt om information och att skapa testmöjligheter för byborna. 
Nu ligger fokus på att stötta de hiv-smittade och aids-sjuka på olika sätt. Smittspridningen har gått ner 
i Ihushi, men paradoxalt nog ökar antalet som är sjuka och döende i aids. Emmanuel Buguba berättar 
att han var på många fler begravningar under 2011 jämfört med året innan. Anledningen är att många 
av dem som blev hiv-positiva för tio-femton år sedan, nu insjuknar och dör i aids. Att finnas till hands 
som goda grannar och ”barfota-terapeuter” för de drabbade familjerna betyder oerhört mycket. IDC 
har 52 s k peer educators som har tagit på sig ett särskilt ansvar för detta. De lägger ner mycket tid och 
gör stora stödinsatser – helt oavlönade.  

En ledargrupp har utkristalliserat sig bland IDC:s peer educators. Gruppen håller ihop aktiviteterna, 
planerar uppföljningsmöten och seminarier, samordnar information till hälsoklinikerna, osv. I novem-

ber träffades gruppen för att 
summera årets arbete och 
planera för 2012. På mötet 
fick alla deltagarna en cykel – 
både som erkänsla för utfört 
arbete och som ett konkret 
stöd inför fortsättningen: En 
egen cykel underlättar täta 
kontakter med de aids-sjuka! 
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Mebo Mhamba är en av Magu Districts utbildnings-
planerare. Här sitter hon tillsammans med Elisha  

Guda Musengi som är snickarlärare på nya centret. 



Energisnåla spisar! 
Under 2009-2011 har vi stött IDC med ett särskilt projekt, inriktat 
på miljövänlig energi. Fokus har legat på solenergi och vi har i 
tidigare nyhetsblad berättat om försök med solpaneler för olika 
användningsområden – t ex för belysning i hemmen (som ersätt-
ning till fotogenlampor). Men IDC har också arbetat med andra 
energikällor. Syftet har varit att IDC ska ha kompetens för att ge 

råd till byborna om vad slags energi- 
lösning som är lämplig beroende på behoven och 
ekonomiska förutsättningar. IDC har därför undersökt 
möjligheterna med biogasanläggningar, jatropha- 
odling för biodiesel och miljövänliga metoder för tegelstensbränning. Ett 
annat område har varit spisar för matlagning. Redan 2002 genomförde 
IDC en kampanj för att introducera små flyttbara spisar, som är vedsnåla 
jämfört med det system med öppen eld som tidigare varit den vanliga 
metoden. De små spisarna kan användas utomhus och därför slipper 
kvinnorna utsättas för farorna med rök inne i kokhusen. I dag finns den 
här typen av spisar i nästan alla hushåll i Ihushi. 

De små spisarna kan inte använ-
das för alla behov i matlagningen. 
Det behövs också större spisar 
inne i kokhusen. I november 
anordnade IDC en kurs för byns 
murare för att lära ut hur man 
bygger vedsnåla spisar med en 
rökutgång till en skorsten. 
 

Idrottsdag i LAVISMOs regi  
Grundskolorna i Ihushi samarbetar i ett nätverk med sammanlagt nio skolor (från Ihushi och nära-
liggande byar). Initiativet till nätverket som kallar sig LAVISMO, togs 2003 av IDC. Genom nät-
verket har IDC bidragit till förbättringar på skolorna på olika sätt, t ex genom att bygga skolkök och 
anlägga fruktträdgårdar. Nätverket stimulerar till samarbete mellan skolorna, t ex har man vid flera 
tillfällen anordnat temadagar för lärare från alla skolor, bl a om metoder för miljöundervisning. 
LAVISMO anordnar också utbytesaktiviteter mellan skolorna för elever och lärare – och ibland bjuder  
man in till gemensamma arrangemang. I januari var det dags för ett sådant arrangemang, en idrotts-
dag då 350 skolbarn samlades för att spela fotboll, ”netball” och ”kisahani” (se bilderna). En härlig  
dag som också innehöll 
pauser med glass och läsk! 

 

Marieta Bulegi är ansvarig för gästhuset 
och skolköket på IDC. Hon hoppas kunna 
gå på en utbildning om hotell. 

Gaudencia Mayi och Helena Justin gör ett fantastiskt  
arbete med barnen på förskolan. Sedan tidigare har IDC 
haft planer på en seminarieserie för dem, som skulle 
skräddarsys av den förskoleansvarige på ett lärar-
utbildnings-college i Mwanza. Hittills har det inte funnits 
pengar för det, men kanske kan det bli verklighet 2013? 

Masumbuko Muganga är nattvakt på IDC. 
Dessutom har han varit hjälpreda/hantlangare 
till den elektriker som installerat solenergi-
anläggningen på IDC. Masumbuko hoppas få 
stöd att utbilda sig till elektriker. 
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Thomas Joseph är snickarlärare 
och står här (i mitten) tillsam-
mans med två elever som visar 
upp ett bord de gjort som ”gesäll-
prov”. Thomas är samordnare för 
yrkesskolan och behöver få 
utbildning i ledarskap och eko-
nomisk planering. 

På dagen tar man  
ut lampan och laddar 
upp batteriet med 
den lilla solpanelen. 

 

”Netball” liknar basket, ungefär som ”korgboll” som 
tidigare var en vanlig skolidrott i Sverige. 
”Kisahani” (överst) går ut på att kasta långt och 
träffsäkert med en platt sten. 
Foton: John Frimatus 
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Fortsatt stöd till återuppbyggnaden är angeläget 
Vill någon skänka en gåva, så använd pg 1122669-3 eller bg 497-2790.  

Skriv i så fall ”översvämning” på talongen. Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   vanforening@ihushi.org   •   pg 112 26 69 – 3   •   bg 497-2790 

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström, 

Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad –  
önskar alla en skön vår och ser fram emot en spännande fortsättning på året! 

Bord till dagisbarnen 
När vi besökte Ihushi i november 
gjorde vi en inventering av byggna-
der och material på centret. Vi 
diskuterade också behovet av 
kompletteringar. T ex kändes det 
angeläget att förskolan skulle få 
hyllor för sitt lekmaterial och fler 
bord så att alla barn skulle kunna 
sitta vid bord och rita och måla. 
Några veckor senare fick vi den här 
bilden med glada barn vid 
nysnickrade bord.  

 

Information om Ihushi för “Globala Resan Victoriasjön” 
Vi i Vänföreningens styrelse informerar gärna om vårt samarbete med Ihushi Development Centre 

(IDC) i olika sammanhang. T ex har Lage Bergström flera gånger medverkat i förberedelseseminarier 
för lärargrupper på väg att delta i den ”Globala Resan Victoriasjön” – en fortbildningsmöjlighet för 
svenska lärare och skolledare där en resa till Uganda ingår. I fjol var han med på ett seminarium för 
lärarlag från olika skolor i Gävleborg, bl a Björkhagskolan i Hofors. I januari var det ett nytt sådant 
tillfälle, den här gången för lärarlag från skolor i Göteborgsregionen. Lage berättade om samarbetet 

mellan Vänföreningen Ihushi och IDC som en konkret 
grund för en diskussion med seminariedeltagarna om 
utvecklingsarbete i praktiken.  

Vi uppskattar den här kontakten eftersom vi har förstått 
att ”Globala Resan” är ett bra sätt för svenska lärare och 
skolledare att lära sig mer om hållbar utveckling och 
interkulturell förståelse – och därmed bli bättre på att 
arbeta med internationalisering i svenska skolor.  

 

 

 

Dags för medlemsavgiften för 2012! 
Medlemsavgiften i Vänföreningen är oförändrat 150:- för vuxna och 20:- för barn & ungdom. Med det 
här nyhetsbladet bifogas ett inbetalningskort (och vi påminner om att ange avsändare när ni betalar in 
avgiften). Glädjande nog är vi nu mer än 110 medlemmar i föreningen och vi hoppas att många av er 
har möjlighet att komma på årsmötet 10 april på Församlingshemmet i Torsåker. 
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Samarbetet med ”Globala Resan Victoriasjön” har också lett till kontakter 
som kommit Ihushi till del. På bilden ses Jonas Kimbulu (som sitter tvåa 
från vänster), när han 2008 deltar i ett seminarium i Uganda tillsammans 
med svenska och ugandiska skolledare. Jonas är ordförande i skolnät-
verket LAVISMO (och är känd av många i Vänföreningen sedan hans 
besök i Torsåker för sex år sedan). 
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