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2:a pris bland utställare på “Nane Nane” 

”Nane Nane” är swahili och betyder ”åtta 
åtta”, alltså 8:e augusti. Det är en nationell 

helgdag i Tanzania och firas som Bondens 
Dag. I anslutning till dagen anordnas på 

flera platser i landet en mässa där olika 
företag och organisationer visar upp nyheter 

och säljer produkter med inriktning på 
landsbygd och jordbruk. Mässan kallas  

Nane Nane och i Mwanza är den varje år ett stort arrangemang med flera hundra utställare och tusen-
tals besökare. I år deltog våra vänner på Ihushi Development Centre (IDC) i mässan för första 

gången. Initiativet till det här togs av IDC:s kvinnogrupper som ville få hjälp att marknadsföra de 
produkter som man hjälps åt att tillverka i sina grupper. IDC ville också ta tillfället att marknadsföra 

centret och sin verksamhet.  

IDC byggde sitt marknadstält med presenningar 
över en egentillverkad ram. Inne i tältet visade man 

batiktyger och energisnåla spisar, sollampor och 
solpaneler, hur man bygger regnvattentankar m m. 

För IDC:s del var mässan i första hand ett tillfälle 
att berätta om sina olika verksamheter, men 

intresserade kunde anteckna sig för framtida köp. 
Det blev många namn och telefonnummer i boken, 

och efter mässan håller man nu på att kontakta de 
här personerna. Redan har ett antal sollampor och 

batiktyger hittat fram till nya ägare. 

Under förberedelserna hade IDC:s ordförande Emmanuel 
Buguba och Lage Bergström flera telefonsamtal där de 

bollade idéer om innehållet i marknadstältet. Lage skickade 
också ner en serie färgfotografier som visade olika 

verksamheter vid IDC. Det sättet att använda fotografier i 
marknadsföring är ännu inte så vanligt i Tanzania och 

väckte intresse. 

Arrangörerna av Nane Nane hade en jury som bedömde de 
olika utställarna för att utse de bästa. IDC fick 2:a pris i sin 

organisationskategori, vilket ju var enastående med tanke 
på att de deltog för första gången! Vi säger ett stort Grattis! 

 

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. 

Längst till vänster:  
Marieta Mashauri visar 
batiktyger som hon själv 
varit med om att skapa. 

Närmast till vänster: 
Masumbuko Muganga är 
den inom IDC som ansva-
rar för solenergi och har 
bl a hand om IDC:s för-
säljning av Tronys sol-
lampor. Besökarna visar 
stort intresse! 

L

F
o
to

n
 d

e
n

n
a
 s

id
a
: 

E
m

m
a
n
u

e
l 
B

u
g
u
b

a
 

F



Hjälp att skaffa verktyg till till föräldralösa elever 

Ingen ska vara utestängd från IDC:s yrkesskola för att man är för fattig. IDC har därför satt skolavgiften 

ganska låg för att den ska vara möjlig att klara för flertalet familjer i byn. Men för många föräldralösa ungdo-

mar är ändå den här avgiften ett oöverkomligt hinder. Därför har IDC varje år sponsrat några föräldralösa 

elever och vid flera tillfällen har Vänföreningen kunna hjälpa till med verktyg genom särskilda gåvor. 

I höst är det fem föräldralösa elever som tar examen, men i dagsläget är det oklart med verktyg till dem. 
Vänföreningen vill gärna stötta eleverna med verktygen och vi tar tacksamt emot stöd för detta. 

Studiebesök från Nduguföreningen 

Nduguföreningen är en aktiv förening med bas i Olofström i Blekinge och med ett omfattande sam-

arbete med byn Kizaga utanför staden Singida i centrala Tanzania. En grupp från Kizaga besökte 
Ihushi första veckan i maj. På bilden ses 

de fem besökarna inne hos sömnads-
eleverna på yrkesskolan, längst till vänster 

Winjuka Songelaeli som är Ndugu-
föreningens platsansvariga i Kizaga.  

Initiativet till det här besöket togs av 
Fredagsgruppen i Halmstad som har stött 

både Nduguföreningen och oss med gåvor 
under de senaste åren. Fredagsgruppen 

visste att Nduguföreningens verksamhet i 
Kizaga har en inriktning som liknar 

arbetet i Ihushi: stöd till utbildning, 
vattenförsörjning, solenergi, hiv/aids,  

småföretagande, m m. Därför ville de uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan Kizaga och Ihushi. Både 
Nduguföreningen och vi uppskattade förslaget och vi kom i vintras överens om att organisera en första 

kontakt genom att en femmannagrupp från Kizaga besökte Ihushi. 

Besöket blev positivt för båda parter och man diskuterade flera olika idéer till fortsatt utbyte. Efter 
besöket har man haft fortsatt telefonkontakt och besöksgruppen från Kizaga har i dagarna skickat en 

reserapport till sina svenska vänner. Vi återkommer i kommande nyhetsblad med exempel på inne-
hållet i rapporten och tankar om hur ett fortsatt samarbete kan förverkligas. 

Framgångsrika snickarkooperativ 

En av de saker som besökarna från Kizaga blev imponerade av i IDC:s verksamhet, var resultaten från 
yrkesskolan. Nästan alla f d elever försörjer sig som snickare, murare, svetsare eller skräddare. Så bra 

resultat brukar yrkesskolorna inte kunna visa och besökarna från Kizaga ville veta hur det var möjligt. 
Förklaringen är att eleverna inte bara lär sig yrkesfärdigheterna. IDC anstränger sig också att hjälpa 

eleverna att få praktik efter examen och man samarbetar med föräldrarna för att de ska hjälpa till att 
skaffa de verktyg eleverna behöver för att de ska kunna arbeta på egen hand. I Tanzania finns inte så 

många möjligheter att bli anställd av något företag. De f d elevernas chans är i stället att etablera sig 
som självverksamma hantverkare – ensamma eller i något slags kooperativ. Ska de lyckas med det, 

behöver de egna verktyg men också stöd för att komma igång. IDC är bra på att ge det stödet! 
 

Mashaka Malibula till vänster 
tog examen 2007. Nu arbetar 
han tillsammans med två 
andra snickare i Kisesa, den 
tätort som ligger närmast 
Ihushi. 

Till höger: 
Emmanuel Daniel (röd tröja, 
klar 2010) och Kabadi Charles 
(svart tröja, klar 2005) finns 
också i Kisesa. De tillverkar 
bl a skåp. 

Foto: Emmanuel Buguba 
  

Foto: Lage Bergström 
  

Foto: Lage Bergström 
  



Mer pedagogiskt material till förskolan  

IDC:s förskola har varit igång sedan 2003 med 35 barn (5-6 år) från familjer som bor i närheten av 

centret. Barnen är på förskolan på förmiddagarna (8-12) och två personal håller i verksamheten, 
Helena Justin och Gaudencia Mayi. De har ingen förskollärarutbildning, men de tar hand om barnen 

på ett fint sätt – med både värme och auktoritet. När jag var i Ihushi i november i fjol och pratade med 
Helena och Gaudencia, tog de upp bristen på pedagogiskt material. Mest angeläget att skaffa var skriv- 

och ritmaterial och dessutom olika läseböcker och bollar, tyckte dom, och därför gjorde vi en utflykt 
till Mwanza och köpte in en del sådant material som en gåva från Vänföreningen. 

När Lage Bergström var i Ihushi igen i mars i år, kunde han glädjande nog konstatera att Helena och 
Gaudencia hade använt sig av det här mate-
rialet på ett fint sätt, t ex genom planscher 

om bokstäver och siffror. 

Lage hade också med sig ett stort paket med 

gosedjur som kom från begagnat-butiken 
Ånyo i Sandviken. Lage var lite fundersam 

hur det skulle bli att visa alla de här djuren 
för barn som kanske aldrig sett något lik-

nande förut. Men han berättar att djuren 
blev mycket populära bland barnen, mycket 

tack vare Helenas & Gaudencias kloka sätt 
att introducera dem. De tog fram ett djur i 

taget och pratade om det med barnen, visade 
på kroppsdelarna, pekade på ögon och mun, 

osv – och fick barnen engagerade! När 
sedan alla barn fick leka en stund med 

djuren, kom en flicka fram till Gaudencia 
med en liten grön elefant och ville få hjälp 

att sätta den på ryggen. Hon ville bära den 
som hon visste att hennes mamma bar ett småsyskon på ryggen! 

Bilderböcker anpassade till förskolebarn är det ont om i Tanzania 
– och de få som finns är dyra. Några svenska böcker som skänkts 
av Inger Gustafsson gjorde därför succé när Gaudencia och 

Helena visade dem för barnen. 

Kontaktdag med andra förskolor  

På varje grundskola i Tanzania finns det idag förskolegrupper för 
5-6-åringar, men resurserna är ofta undermåliga, t ex är inte 

ovanligt med enbart en personal för 80-100 barn! Trots bristerna försöker man ändå på många håll ge 
verksamheten ett meningsfullt innehåll. För att stimulera till förbättringar bjöd IDC in till en kontakt-

dag mellan förskolorna i närområdet. Det blev en händelserik dag med 80 gästande barn från fyra 
förskolor – och dessutom ett 30-tal föräldrar! Under dagen bjöds barnen på mat, de olika förskolorna 

visade exempel på hur man arbetar med barnen och man ordnade lekar och tävlingar som inbegrep alla 
barn. Dagen blev en succé och ett samtalsämne i byn veckorna efteråt. För många av föräldrarna var 

det första gången de fick en uppfattning om hur barnens dag på förskolan ser ut.  

Foton: Emmanuel Buguba 
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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 

På årsmötet 10 april i år omvaldes styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik 
Magnusson, Lage Bergström, Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad.  
Vi tackar för förtroendet och ser fram emot en spännande fortsättning på året! 

Ansträngningar att öka IDC:s intäkter 

I år förmedlar vi inga Sida-bidrag till IDC. Som vi berättat i tidigare nyhetsblad är IDC:s strävan att 

klara sin löpande verksamhet med hjälp av egna inkomster. Det har man också klarat av hittills, men 
marginalerna är små eftersom IDC:s intäkter baseras på uppdrag från byarna runtomkring Ihushi (t ex 

skolbyggen eller transporter med IDC:s lastbil) och bybornas ekonomi har blivit ansträngda p g a 
torka och översvämningar som drabbat området de senaste åren. Basen för bybornas ekonomi är ju 

jordbruket och det ogynnsamma vädret har gett sämre skördar (eller inga alls) under de senaste fyra 
åren.  

Inom IDC har man diskuterat olika sätt att hantera de här ekonomiska svårigheterna. En tanke är att 
söka sig ut med sina produkter till städerna i närheten. Där finns en växande grupp människor som har 

bra inkomster och som förbättrar sina hus och behöver möbler och kläder – produkter som IDC kan 
tillverka och sälja. När IDC deltog i NaneNane-mässan var det ett steg för att bredda sin 

marknadsföring utanför bymiljön. 

Vi i Vänföreningen har stött IDC i de här tankarna och vi har också hjälpt till ekonomiskt för att man 
ska kunna pröva sig fram. Vi har t ex bidragit med pengar för att köpa in ett lager med sollampor, vi 

har finansierat inköp av trävirke till möbler för försäljning. Tack vare en särskild gåva från Nalla 
Wickström kunde vi också möjliggöra IDC:s medverkan på Nane Nane. 

Medlemsavgifter och gåvor är grunden för Vänföreningens ekonomiska stöd 

Det är medlemsavgifterna och gåvor till Vänföreningen som utgör grunden för det ekonomiska stöd vi 
kan ge till IDC. På styrelsemötena har vi en återkommande punkt där vår kassör Ulla-Britt Norlin 
redogör för föreningens ekonomi och summerar de olika gåvor som kommit in sedan förra mötet. Det 

är en glädje att ta del av den redovisningen, både för att pengarna är nödvändiga för verksamheten och 
för att gåvorna stärker oss i det fortsatta samarbetet med Ihushi. 

Det är många som bidragit med gåvor till Vänföreningen, i år och tidigare år. Vi vill rikta ett stort 
kollektivt TACK till er alla – både från oss i styrelsen och från människor i Ihushi – barn, ungdomar 

och vuxna. Och vi hoppas att fotot här nedanför förmedlar glädjen i förskolebarnens ögon! 

 

 

Foto: Lage Bergström 
  

Foto: Lage Bergström 
  

”Hej och Tack!”  
till Er på Ånyo-butiken  
i Sandviken! 


