
Årsavgift och Årsmöte  
Årsavgiften till Vänföreningen Ihushi är oförändrad, 150:- för vuxna och 20:- för barn och ungdomar.  

Betala in på bankgiro 497-2790. Glöm inte att skriva ditt namn på talongen! 
Välkomna till årsmöte på Församlingshemmet i Torsåker tisdag 14 april kl 1900. 

Efter årsmötesförhandlingarna visar vi bilder och berättar om  
djur, natur & miljö i området öster om Victoriasjön där Ihushi ligger. 
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Genombrott för yrkesutbildningen! 

Det nya året 2015 har börjat bra för Ihushi Development Centre (IDC) och deras envetna arbete för yrkes-
utbildning för ungdomar! IDC:s yrkesskola är ju sedan flera år en stor framgång, men det behövs fler 
yrkesskolor i området och det har hittills varit svårt att påverka de kommunala myndigheterna att göra de 
satsningar som behövs. Det startades ett kommunalt yrkesutbildningscenter i en grannby till Ihushi, men det har 
nästan inga elever och fungerar inte bra. IDC har erbjudit stöd till det här centret och man har tagit olika 
initiativ för att förmå kommunledningen att göra något. Vi trodde att det skulle bli en förändring häromåret när 
den tanzaniska regeringen tog fram en ny policy för yrkesutbildning där man satte målet att fyrdubbla antalet 
yrkesutbildningsplatser i landet före 2018. Men fortfarande är IDC:s yrkesskola den enda i Magu District (den 
kommun som Ihushi tillhör) med en befolkning på 500,000 människor. IDC har heller inte (hittills) fått något 
ekonomiskt stöd från kommunen för att driva sin skola. 
Men nu har något hänt. I februari tog Magu District ett beslut att starta ett femårigt utvecklingsprojekt för 
fattiga familjer i kommunen. Projektet finansieras av en statlig utvecklingsfond och är inriktat på att stötta 
familjerna så att de kan lyfta sig ur fattigdomen. I stödet ingår bl a skoluniformer till barnen och kontantstöd till 
mat. Dessutom ingår stöd till ungdomar som lämnar primärskolan så att de kan gå IDC:s tvååriga yrkes-
utbildning. Enligt planen ska 21 ungdomar (både pojkar och flickor) från de här familjerna ges plats på IDC 
varje år. Kommunen lovar att betala skolavgifterna och bidra till en uppsättning verktyg när de tar examen. Det 
här ett stort genombrott i kommunens syn på yrkesutbildning. Man erkänner att det inte räcker med en sjuårig 
primärskola, ska ungdomarna ha en vettig chans att försörja sig måste skolan ge ett yrkeskunnande så att de kan 
komma igång och arbeta.  
För IDC är det här också ett viktigt steg framåt. IDC har redan tidigare gett friplatser till ungdomar som inte 
haft möjlighet att betala. När nu kommunen garanterar ett antal skolavgifter, så ger det både ett erkännande och 
ett angeläget tillskott till ekonomin. 

  

Andraårseleverna på IDC:s 
yrkesskola, hösten 2009, 
tillsammans med några av 
lärarna. 

Idag är de här ungdomarna 
– tillsammans med alla 
andra som lämnat IDC – en 
kraft att räkna med i det 
lokala arbetslivet. De för-
sörjer sig på det yrkes-
kunnande som skolan har 
gett dem och flera driver 
framgångsrika småföretag. 
Alldeles säkert har deras 
framgångar haft stor betydel-
se för kommunens nya 
satsning. Foto: Lage Bergström 



IDC:s reservfond växer – och behöver fortsätta att växa! 
För att öka försäljningen i butiken – och för att kunna ta på sig uppdrag att bygga regnvattentankar och annat 
som ger IDC intäkter – behöver IDC ett rörelsekapital. Det behövs för att köpa in sollampor från grossist, för 
att köpa in tyger till skoluniformer som man säljer i butiken, för att komma igång med olika bygguppdrag som 
man får kontrakt på, osv. Men idag har IDC alldeles för lite egna pengar. Därför har Vänföreningen startat en 
insamling till en ”reservfond” som IDC ska kunna använda till det här. Just nu finns det 40.000:- i reserv-
fonden och vi vill förmedla ett stort TACK från IDC till alla er som bidragit med gåvor till fonden. Men 
fonden behöver vara större. Därför, om ni har möjlighet att bidra, sätt in en gåva på bg 497-2790. 

Sollampor tillbaka i IDC:s butik   

När IDC öppnade sin butik i närmaste 
tätort, Kisesa, var ett av syftena att man 
skulle sälja bra sollampor och därmed bidra 
till att ge byborna alternativ till fotogen-
lampor som idag är den vanligaste 
ljuskällan i hemmen. Fotogen är både 
hälsovådligt och dyrt. Om man kan ersätta 
fotogenlampor med sollampor är det 
värdefullt både för miljön och för 
människors hälsa. Idag finns också många 
sollampor av olika fabrikat, men tyvärr är 
flera modeller som saluförs i Tanzania av 
dålig kvalitet. IDC har i flera omgångar 
sedan 2010 – med Vänföreningens stöd – 
importerat bra sollampor och sålt dem till 
subventionerat pris.  

Nu finns en medvetenhet hos många bybor 
om bra sollampors möjligheter. Under 2014 
var det därför många som hörde av sig och 
ville köpa sollampor, men då hade IDC 
tyvärr inga lampor att sälja. Man hade inte 
tillräckligt med kapital för att kunna köpa 
in ett lager av lampor. Men i december 
hade vi möjlighet att utöka IDC:s ”reserv-
fond” med ytterligare 10.000:- och då 
köpte man in ett nytt lager av sollampor 
från en grossist i Nairobi. De här lamporna 
är prisvärda och har visat sig lätta att sälja. 
Och nu har man möjlighet att hålla ett lager 
i butiken! 

 

Kvinnornas ”shambadarasa” stördes av att det slutade regna 

I förra nyhetsbladet berättade vi om den ”shambadarasa” som startade i slutet av oktober. ”Shambadarasa” 
betyder ungefär ”klassrum i fält” och är en metod för jordbruksrådgivning. IDC:s tio kvinnogrupper deltog i 
utbildningen med var sin odlingslott på ett stort fält. Varannan vecka träffades man tillsammans med en 
jordbruksrådgivare för att analysera hur det växte på de olika lotterna och vad man borde göra under de 
kommande veckorna. När man startade utbildningen var det fina väderförhållanden och en god prognos för de 
närmaste månaderna. Men i januari slutade det regna och i stället blev det varmt och torrt under en fyraveckors-
period. Utbildningsmässigt fungerade allt väldigt bra tills torkan slog till och kvinnorna menar att man lärde sig 
mycket av att lyssna på jordbruksrådgivarens kommentarer och att kunna ställa frågor. Men besvikelsen var 
ändå stor när skörden blev nästan helt förstörd.  
För människorna i Ihushi är de uteblivna regnen i januari ett ytterligare bakslag. Jordbruket är den viktigaste 
inkomstkällan för nästa alla familjer i byn, och bara en gång sedan 2008 har man kunnat få en ”normal” skörd.  
  

Den gula lam-
pan är en kine-
sisk modell av 
märket Sundial. 
Den får ström 
från en solpanel 
som monteras 
uppe på taket. 
Sundial-lampor-
na importerades 
och såldes av 
IDC under 2012-
2013.  

Nedan t. v. ses 
GDLITE, den 
modell som IDC 
började sälja i 
januari och som 
snabbt blivit 
populär. Varje 
set består av en 
solpanel, ett 
batteri och tre 
lampor, som var 
och en är tillräck-
ligt ljusstark för 
att ge allmänljus 
till ett rum. Sam-
tidigt kan man 
ladda en mobil-
telefon genom att 
ansluta den till 
batteriet. 
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Studiebesök i Kizaga  

45 svenska mil sydsydöst om Ihushi ligger staden Singida, längs stora vägen mot Dar es Salaam. Dit tog sig en 
grupp från IDC i mitten av februari, för att besöka byn Kizaga som ligger en bit utanför Singida. Besöket var ett 
återbesök efter att en grupp från Kizaga besökte Ihushi för två år sedan. Vi talade i telefon med Emmanuel 
Buguba när han just kommit hem till Ihushi och han var mycket glad över besöket. Det var en lång resa, sa han, 
men besöket var mycket givande. 
Initiativet till den här kontakten togs 2012 av Fredagsgruppen i Halmstad som har gett oss värdefullt ekono-
miskt stöd varje år sedan 2003. Fredagsgruppen har också stött Kizagas svenska partner, Nduguföreningen, och 
visste att utvecklingsarbetet i Kizaga har en inriktning som liknar det i Ihushi: stöd till utbildning, vattenförsörj-
ning, solenergi, hiv/aids, småföretagande, m m. Därför ville de uppmuntra till erfarenhetsutbyte mellan Kizaga 
och Ihushi. Både Nduguföreningen 
och vi har uppskattat förslaget och nu 
var det dags för en femmannagrupp 
från IDC att besöka Kizaga. 

Det är intressant hur den här typen av 
erfarenhetsutbyte är givande både för 
besökare och värdar. Under besöket i 
Kizaga tittade man t ex på ett skol-
bibliotek som Ndugu gett stöd till. 
Behovet av skolbibliotek är stort 
också i Ihushi och när Emmanuel och 
hans grupp åkte hem från Kizaga 
hade man fått nya tankar om hur man 
praktiskt skulle kunna komma igång 
med en sådan satsning i Ihushi.  
En annan fråga som diskuterades 
under besöket, var behovet av yrkesutbildning för Kizagas ungdomar. 
Ndugus samordnare i Kizaga var mycket medveten om hur viktig 
yrkesutbildningen kan vara, men i närheten av Kizaga finns ingen 
välfungerande yrkesskola. Därför kom man överens om att pröva ett 
samarbete med IDC. Redan har tre ungdomar från Kizaga rest till Ihushi 
för att delta i IDC:s tvååriga yrkesutbildning. Under skoltiden ska de bo 
inackorderade hos familjer i Ihushi. Vi hoppas att det här samarbetet ska 
bli givande för både IDC och Ndugu. 

När en grupp reser på studiebesök är det angeläget att de delar med sig 
av sina intryck när de kommer hem igen. För några år sedan fick IDC en 
videokamera av oss i Vänföreningen, med tanken att kameran skulle 
kunna förbättra informationsarbetet. Sedan dess har IDC gjort till en 
vana att videofilma studiebesök och visa filmerna i samband med 
personal- och medlemsmöten hemma i Ihushi. Det är chauffören John Frimatus som brukar hålla i 
videokameran och han har med åren blivit en skicklig fotograf. Besöksfilmerna väcker mycket intresse och 
startar ofta givande diskussioner. 

Ungdomsmottagning på hälsokliniken i Ihushi 

Under 2014 förde IDC diskussioner med hälsoavdelningen inom Magu District för att skapa en särskild 
ungdomsmottagning på hälsokliniken i Ihushi. En sådan mottagning har ungdomarna i Ihushi haft på önske-
listan i flera år och behovet har framför allt diskuterats inom ramen för IDC:s hiv/aids-program. 
Hälsomyndigheterna har inte varit negativa, men man har menat att en sådan mottagning skulle kräva en del 
ombyggnader på kliniken som skulle kunna bli kostsamma och några sådana pengar fanns inte. Därför erbjöd 
sig IDC att stå för ombyggnaden och att tillverka de nya möbler som skulle behövas. Arbetet gjordes i 
november-december av yrkesskolans elever och blev en stor framgång. 

Personalen på kliniken har välkomnat förändringen och den särskilda mottagningen har utnyttjats av 
ungdomarna, framför allt av unga mödrar men också av andra tonåringar – både pojkar och flickor.  
  

I mitten med gul 
blus Winjuka 
Songalaeli som 
är Ndugus 
samordnare i 
Kizaga. Längst 
t. v. en präst som 
också arbetar för 
Ndugu.  
De tre som flan-
kerar Winjuka är 
Marieta Bulegi, 
Sospeter Masan-
yiwa och Helena 
Justine från 
Ihushi. 
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Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   070-6994241   •   vanforening@ihushi.org   •   bg 497-2790 
www.ihushi.org 

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2015. 

2015 är ett viktigt år! 

2015 har börjat bra för IDC och vi hoppas att det fortsätter så, för det är på många sätt ett viktigt år. Vänföre-
ningen Ihushi har fått ett Sida-bidrag till stöd för IDC, där syftet är tvåfaldigt: (1) att bredda ledningsfunktionen 
på IDC så att beroendet till ordföranden Emmanuel Buguba blir mindre (eftersom Emmanuel har haft hälso-
problem på senare år) och (2) att IDC tar ytterligare steg för att öka sina intäkter och kunna driva sin kärn-
verksamhet utan ekonomiskt stöd utifrån. Det här är strävanden som IDC har kämpat med de senaste åren, och 
vi har skäl att tro att man med årets stöd kommet att ta avgörande steg för att nå målet.  

”Solvatten” till Ihushi tack vare ”Soroptimister” i Stockholm 

”Soroptimist International” är en världens stora politiskt oberoende kvinnoorganisationer. Namnet kommer 
från latinets ”soror optima” som kan översättas till ”systrar för det bästa”. I Sverige finns ett fyrtiotal klubbar 
med yrkesverksamma kvinnor som enligt stadgarna arbetar för ”jämställdhet, utveckling och fred genom aktivt 
systerskap”. Ett av Sverigeunionens tre nationella projekt handlar om att sprida Solvatten-behållare till kvinnor 
i Afrika. 

Solvatten är en mycket uppmärksammad svensk uppfinning 
som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar 
och värme. En Solvatten består av en dubbelsidig svart 
plastbehållare där varje sida rymmer fem liter, dvs totalt 10 
liter vatten. Om man fyller behållaren med odrickbart vatten 
och lägger den i solen (som på bilden här bredvid) renas 
vattnet genom värme och solens ultravioletta strålar. Inga 
kemikalier används. Efter 2-6 timmar är vattnet drickbart 
och kan användas till matlagning eller hygien.  

Hösten 2013 hade Lage Bergström med sig en Solvatten-
behållare till Ihushi och visade den för IDC:s ledning och 
för en av kvinnogrupperna. De flesta hushåll i Ihushi tar idag vatten från en grävd brunn och det måste kokas 
innan man vågar dricka det. Kokningen tar tid och kräver mycket brännved som ju är en bristvara. Alla är alltså 
medvetna om problemet med orent vatten. När Lage berättade om Solvatten-reningen blev alla väldigt intresse-
rade och ville gärna ha var sin egen behållare – även om man menade att det måste vara något hokus-pokus 
med en svart dunk som kunde rena vattnet...  
Men när priset för en behållare blev sagt, tystnade kvinnorna och började prata om annat. En Solvatten kostar 
nämligen ca 900:- och det uppfattade kvinnorna som en otänkbar investering. Men när IDC:s ledare diskuterade 
vidare, kunde man ändå konstatera att priset kanske inte är omöjligt om man jämför med kostnaden för bränn-
ved. Men man måste vara mycket övertygad om behållarens förtjänster för att vara beredd att göra en sådan 
satsning. 

Sedan dess har vi i Vänföreningen sökt en möjlighet att finansiera ett inköp av ett antal Solvatten-dunkar för att 
sprida bland kvinnor i Ihushi så att de får pröva den här reningsmetoden och upptäcka fördelarna. När vi hörde 
talas om Soroptimisternas projekt tog vi kontakt med deras projektgrupp. Och till vår stora glädje kan vi nu 
berätta att vi har fått 72 Solvatten-behållare att sprida bland Ihushis kvinnor. Tack!! I skrivande stund söker vi 
en lösning för att så kostnadseffektivt som möjligt kunna klara transporten av behållarna till Ihushi. 

Tack för gåvor!   

Soroptimisternas 72 Solvatten är en storartad gåva som vi är mycket tacksamma för. Men vi har också fått flera 
andra fina gåvor de senaste månaderna, från Aina Henningsson, Marie & Jan Östlin, Eva & Roine Brännström, 
Rune Hallberg, Marie Jiback, Britt-Marie Andersson, Carl-Henrik Lindgren, ”Fredagsgruppen”, Inkeri 
Andriainen, Monica Halldén, Britt Säfvelin, Ulla Dahlström, Jan-Erik Magnusson och Mona Holmgren. Alla 
de här gåvorna är värdefulla bidrag som gör det möjligt för oss att fortsätta stödet och samarbetet med vännerna 
i Ihushi. TACK! 

Foto: Lage Bergström 
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