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Mycket som händer  

2015 har varit ett händelserikt år som vi sammanfattar i det här nyhetsbladet. Vi berättar bl a om valet i 
Tanzania, om Solvatten, om förskoleseminarier och virkgarner, om översvämningar och mycket mer. 

Val i Tanzania: Ungdomsarbetslösheten en av de stora frågorna! 

25 oktober var det val av ny president i Tanzania och samtidigt kommunal- och parlamentsval. Det var en 
intensiv och spännande valkampanj i och med att oppositionspartierna gått samman om en presidentkandidat 
som på allvar utmanade CCM, det parti som haft regeringsmakten sedan Tanzania blev självständigt 1961. Till 
slut blev det ändå CCM:s kandidat, John Magufuli, 
som blev president, men i parlamentet och i 
kommunerna flyttade oppositionspartierna fram 
sina positioner på ett markant sätt. Det ska bli 
intressant att se hur det kommer att påverka 
politiken de kommande åren. 

I valkampanjen var det några frågor som fick stort 
utrymme, bl a om korruption, ineffektiv stats-
förvaltning och ungdomsarbetslöshet. När ungdo-
marnas situation diskuterades i valdebatterna var 
det flera som tog upp nödvändigheten att bygga ut 
yrkesutbildningen i Tanzania. Frågan diskuterades 
också på lokal nivå i Magu, den kommun där Ihushi 
Development Centre (IDC) är aktiv, och då lyftes 
IDC:s erfarenheter fram. IDC:s yrkesskola är fortfarande den enda yrkesskolan i 
Magu, en kommun med en halv miljon invånare. Det är förstås alldeles otillräck-
ligt, och det är verkligen angeläget att kommunen börjar agera. När vi dagarna efter 
valet talade om det här med IDC:s ordförande, Emmanuel Buguba, var han opti-
mistisk och menade att det nu är läge att ta initiativ för att påverka beslutsfattarna i 
Magu. IDC:s yrkesskola är ett exempel att lära av, och allra viktigast, menar 
Emmanuel, är att lyfta fram IDC:s erfarenheter av att ge stöd efter examen, t ex 
samarbetet med den organisation som f d yrkesskolelever bildade på hösten 2014. 
Längre fram i nyhetsbladet berättar vi mer om det samarbetet. 

Solvatten som gåva från Soroptimisterna 

I förra nyhetsbladet berättade vi att ”Soroptimisterna Sverige” skänkt 72 Solvatten-behållare till IDC för att 
sprida bland Ihushis kvinnor. Det var med glädje vi tog emot gåvan och tillsammans med Soroptimisternas 

projektgrupp ordnade med transporten till Ihushi. Soropti-
misterna är en internationell och politiskt oberoende kvinno-
organisation. Namnet kommer från latinets ”soror optima” som 
kan översättas till ”systrar för det bästa”. 

Solvatten är en mycket uppmärksammad svensk uppfinning 
som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar. 
En Solvatten ser ut som en stor portfölj och består av en 
dubbelsidig svart plastbehållare som rymmer 10 liter vatten. 
Vattnet renas efter några timmar i solen. En grön indikator på 
behållaren markerar när vattnet är drickbart och kan användas 
till matlagning eller hygien.  

Transporten med de 72 Solvatten-behållarna anlände till Ihushi 
i början på augusti och en månad senare genomfördes en 
utbildningsdag för de kvinnor som valts ut att få var sin 
behållare. På nästa sida berättar vi mer om hur behållarna 
börjat användas i byn.  

John Magufuli var tidigare 
infrastrukturminister och 
kallas ”bulldozer” för att 
han ställde hårda krav på 
chefer och entreprenörer i 
samband med de stora 
vägbyggnadsprojekt som 
genomfördes under hans 
ledning. Han har lovat 
hårda tag mot korruptio-
nen och i Ihushi är det 
många som hoppas och 
tror att han kan göra allvar 
av det som president. 



Solvatten i Ihushi 

När USAs president, Barack Obama, var i Sverige ville man visa 
honom exempel på det bästa inom svensk miljöteknik. Man valde 
Solvatten som är en innovativ lösning för att rena dricksvatten 
utan kemikalier. Solvatten har vunnit flera prestigefyllda 
utmärkelser, senast i oktober då man tilldelades FNs klimatpris 
”Momentum for Change 2015”. På bilden förklarar en glad 
uppfinnare, Petra Wadström, hur vattenreningen fungerar. 

Vi är mycket glada att vi, tack vare Soroptimisterna Sverige, fått 
möjlighet att överlämna 72 Solvatten-behållare till IDC. Men det 
blev ett bestyr att lösa transporten! Tillsammans med Martha 
Björnström hos Soroptimisterna undersökte vi olika möjligheter 
och valde sedan att skicka behållarna som flygfrakt. Det blev 
ganska dyrt men fungerade säkert och snabbt. Första veckan i augusti fanns behållarna på plats hos IDC. 

För den här första omgången av Solvatten i Ihushi ville IDC att dunkarna skulle spridas till institutioner 
(primärskolor och hälsocentraler), till ”mikroföretag” ledda av kvinnor (butiker & caféer) och till enskilda 
hushåll. Tanken var att det är viktigt att från början försäkra sig om att Solvatten används på rätt sätt och att 
information om fördelarna sprids till många bybor. Därför valdes inte bara familjer som tillhör de allra 
fattigaste, utan också några som kan fungera som opinionsbildare i området.  

I slutet på september var Lage Bergström i Ihushi på ett uppföljningsbesök. Tillsammans med Emmanuel 
Buguba besökte han flera av dem som fått Solvatten-behållare. Han berättar så här om två av familjebesöken. 

Ansvar för 13 barnbarn 

Nesfor Nkondo (i röd T-shirt) och andra hustrun 
Sabina Musuka tillhör de mest fattiga i Ihushi, men 
det har inte alltid varit så. Nesfor är en driftig bybo 
som tidigare odlade ris samtidigt som han hade 
bikupor. Men för tiotalet år sedan gick något snett 
med bina. Han fick massor av stick i ansiktet och det 
tog lång tid innan han blev återställd. Bl a hade bina 
stuckit honom i öronen och han tappade hörseln 
nästan helt och hållet. När vi kommer på besök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ursäktar han sig och förklarar att hans hustru får föra 
familjens talan, eftersom han inte hör. När vi frågar 
om Solvatten, hämtar Sabina dunken och förklarar 
att hon har tagit som rutin att rena vatten två dagar 
av tre, och nu var det en dag då hon inte hade någon 
rening på gång. När hon använder behållaren hinner 
hon med tre omgångar vatten under en dag. Sedan 
hon fick dunken har det varit solsken alla dagar och 
reningen har fungerat mycket bra. Hon är nöjd och 
tacksam, för den källa där hon brukar hämta vatten 
är nästan torr ibland och då brukar vattnet inte 
smaka gott. Sabina och Nesfor har nu blivit tvungna 
att ta hand om Nesfors 13 barnbarn (varav fyra 

tvillingar), vilket inte är så lätt för dem. Sabina 
berättar att det känns som en stor trygghet att kunna 
ge barnen vatten som renats med Solvatten. 

Rent vatten både till cafégäster och till  
elva personer i egna hushållet 

När vi kommer till Marianna Johns café och butik, är 
hon själv inne på gården, vid kokhuset byggt i lera. 

Marianna visar oss sin Solvatten, som står vänd mot 
solen, bakom kokhuset. Tre gånger varje dag har hon 
renat vattnet sedan hon fick dunken, och allt har 
fungerat mycket bra. Hon hämtar vatten från en 
grävd brunn som är gemensam för flera hushåll i 
grannskapet. Mariannas familj består av elva perso-
ner: Hon själv, ett barn och maken. Dessutom hans 
svägerska som är änka och hennes sju barn. Marianna 
behöver också vatten till sitt café.  

När vi lämnar Marianna konstaterar vi att det är bra 
att just hon fått en Solvatten. Hon är en gladlynt och 
energisk person som gärna visar dunken för sina 
cafégäster och förklarar hur bra den fungerar. 

 



Nödvändigt med miljöperspektiv i allt vi gör 

Måndagen 2 november regnade det 
våldsamt i Ihushi. Vattenmassorna 
gjorde vägarna oframkomliga, latri-
ner och hus raserades… Som tur var 
skadades inga människor, men inne i 
Mwanza rapporterades det om flera 
dödsfall. Det här är den tredje allvar-
liga översvämningen i Ihushi sedan 
2010. Däremot minns man ingen 
översvämning i byn före 2010. 
Kraftiga regn har förekommit även 
tidigare, men inte översvämningar på 
det sätt som nu tycks bli allt vanliga 
re. Som vi har berättat i tidigare 
nyhetsblad har det dessutom varit 
långvariga torrperioder mellan de allt 
kraftigare regnen. Det här kan inte 
förklaras som normal variation i 
vädret. I stället visar det att klimat-
förändringarna redan är påtagliga i Ihushis vardag. Och på ett dramatiskt sätt! 

I december hålls ett nytt toppmöte i Paris om klimatförändringarna. För allas vår skull – men särskilt för 
människor i som bor nära ekvatorn – hoppas vi att förhandlarna i Paris tar sig samman och ger oss ett nytt 
bindande avtal för att stoppa/begränsa effekterna av jordens uppvärmning. 

I Ihushi kan man inte vänta 

Byborna i Ihushi kan inte vänta på eventuella överenskommelser i Paris. De klimatförändringar som bevisligen 
pågår, innebär nya utmaningar som måste hanteras nu – för jordbruket, för vattenförsörjningen, för matlagning, 
för transporter, för husbyggen. För IDC – och för oss som samarbetar med IDC – innebär det att vi måste över-
väga klimat- och miljökonsekvenserna i allt vi gör. Hittills har IDC varit framgångsrika i sitt miljöarbete. Det 
just påbörjade samarbetet med Solvatten är ett aktuellt exempel. Här några andra: 

• Solenergi är det mest miljövänliga energialternativet. IDC skaffade sina första solpaneler redan 2004 och 
har sedan byggt en effektiv solenergianläggning på sitt lärocenter.  

• Sedan 2009 har IDC importerat sollampor av bra kvalitet för 
försäljning till hushållen i byn. Idag är det flera hundra bybor i 
Ihushi som har bra belysning i hemmen tack vare IDC:s sollampor. 

• Att ta vara på regnvatten blir allt viktigare i det nya mönstret 
med långa torrperioder och häftiga regn. IDC har byggt ett 60-tal 
stora regnvattentankar för dricksvatten. Tankarna finns på skolor 
och hälsokliniker i Ihushi med omnejd. 

• Energisnåla spisar är mycket viktiga för att minska behovet av 
brännved eller träkol i matlagningen. IDC har utbildat kvinno-
grupperna i Ihushi om vedsnåla spisar, och två av grupperna har 
specialiserat sig på att tillverka och sälja små, flyttbara spisar. 

• Tegelbränning görs normalt med ved, men det är mer miljövänligt att använda tröskavfall. IDC anordnade 
utbildningar om detta redan 2005. Sedan dess har man 
bränt ett oräkneligt antal tegelstenar för husbyggen, 
vattentankar m m på det sättet. 

• Avskogningen är ett stort problem i Tanzania, varje 
år försvinner mer än 400,000 hektar skog i landet. IDC 
drev ett framgångsrikt trädplanteringsprojekt under 2004-
2009 i syfte att stimulera hushållen att skapa ”familje-
skogar”. Nu, efter 6-7-8 år har träden växt upp och när 
man nu avverkar/gallrar bland träden, ger det värdefulla 
tillskott till familjernas ekonomi. På bilden visar 
Emmanuel Buguba sin ”familjeskog” där han planterat 
miboya, som ger bra virke till snickerier, och eucalyptus, 
som framför allt används till stolpar vid husbyggen. 

Ett bildhäfte om 
regnvatten- 
tankar har  
tagits fram som 
stöd för utbild-
ningen på  
yrkesskolan. 



Festligt på examensdagen! 

19 september var det examensdag på IDC, 
både för yrkesskolan och förskolan. 
Mycket folk förstås, föräldrar och vänner. 
Totalt var det mer än 200 personer så man 
fick hålla till utomhus. Till skydd mot solen 
– och som festdekoration – hade man spänt 
upp tyger i olika färger. Längst fram satt 
förskolebarnen, dagen till ära i nya kläder 
som sömnadseleverna på yrkesskolan hade 
sytt upp. 

 

 
 

Alla barn som nu slutar 
på förskolan fick presen-
ter. Pojken på bilden har 
t ex fått en blå ryggsäck 
som han ska ha när han 
börjar i 1:a klass. Av oss i 
Vänföreningen fick han 
(och alla andra förskole-
barn) en T-shirt. 

Den stolta mamman har 
klätt upp sig i en vacker 
klänning som hon beställt 
av en sömmerska som 
utbildats på IDC. Just 
festkläder av det slaget 
är den viktigaste inkomst-
källan för IDC:s f d söm-
nadselever. Under de två åren på 

yrkesskolan har elevernas 
föräldrar sparat pengar för 
att kunna köpa de verktyg 
som behövs för att komma 
igång som självverksam 
hantverkare. Här får Joyce 
Lugayila en låda med en 
nyinköpt symaskin. 

Hedersgäst var 
Fader John, 
katolsk präst i 
närbelägna 
Bujora.  

Emmanuel Buguba höll tal till eleverna och 
deras föräldrar – och förmedlade lyckönskningar 
från oss i Vänföreningen. 

En av huvudpersonerna under examensdagen 
var Thomas Joseph (t.v). Han är snickarlärare 
och har i år blivit utnämnd till rektor för yrkes-
skolan och samtidigt Emmanuels ställföreträ-
dare som chef för IDC. Det var Thomas första 
examen i den rollen, något som han klarade 
med bravur. 

Det har blivit tradition att Vänföreningen överlämnar 
en T-shirt och en keps till avgångseleverna.  
I år kom vårt paket till Ihushi veckan efter examens-
dagen och IDC ordnade en särskild ceremoni för 
överlämnandet. Alla hade inte möjlighet att komma, 
men de som kom poserade glatt med T-shirtar (några 
i handen, några påsatta) och kepsar, som kommer 
från företagare i Hofors/ Gävleborg. Tack för det! 



UMI växer sig allt starkare 

För drygt ett år sedan, i september 2014, bildade f d ele-
ver från IDC:s yrkesskola en förening, Umoja Mafundi 
Ihushi, UMI, (ungefär ”Föreningen Ihushis Hantverka-
re”). Föreningsbildandet föregicks av flera möten där man 
diskuterade vad slags förening man ville ha och hur 
stadgarna skulle 
se ut. Man be-
stämde sig för att 
kärnan i UMI 
skulle vara ett 
sparlånesystem, 
där medlemmarna 
hjälps åt att bygga 
upp ett gemen-
samt kapital 
genom att betala 
en månadsavgift. 
Som medlem har 
man rätt att ta lån av föreningen, mot ränta. 
Ränteinbetalningarna gör sedan att kapitalet 
hela tiden växer. 

Ungdomarna i UMI har bjudit in några äldre 
personer att vara medlemmar för att ge stöd 
och bidra med sina erfarenheter. T ex har 
Emmanuel Buguba engagerats som kassör 
under en inledningsperiod för att hjälpa till att 
skapa ett bra system. Constansia Frimatus på 
bilden här ovanför, är ett annat exempel. Hon 
är en respekterad äldre kvinna som tidigare 
varit politiskt aktiv och som fortfarande har 
bra kontakter med olika beslutsfattare. 

Lage Bergström var med på ett UMI-möte i mars och han berättar så här. 

Det var spännande att se hur medvetna alla var om 
de stadgar man antagit och hur angelägna man var 
att ta dem på allvar. T ex säger stadgarna att räntan 
på ett lån ska betalas månadsvis och att lånet som 
helhet ska betalas tillbaka efter 3 månader. För att få 
ett lån ska två andra medlemmar ställa borgen för 
låntagaren. Missar man att betala får borgensmännen 
betala. Betalas inte lånet tillbaka efter tre månader, 
utesluts låntagaren ur  
föreningen. 

På mötet var det en av 
medlemmarna som inte 
klarat av att betala sitt 
lån. Hon förklarade att 
hon tagit lånet för att 
köpa tyg för att sy upp 
skoluniformer och sälja. 
Men hennes barn hade 
fått malaria och hon 
hade varit tvungen att 
vara med barnet på 
sjukhuset. Så hon hade 
inte klarat att sy upp 
skoluniformerna och 

nu hade hon inga pengar. Mötet diskuterade hennes 
situation, skulle hon bli utesluten när hon nu missat 
att betala lånet? Ja, menade några. Nej, hennes för-
klaring är okej och hon kan få en månads förlängning, 
menade andra. Det senare blev mötets beslut, men 
först efter en lång diskussion. 

Själv tyckte jag att det var väldigt tufft att riskera bli 
utesluten i ett fall som det här. Efter mötet tog jag upp  

det med några medlemmar och man för-
klarade att eftersom det förekommer så 
mycket fusk med pengar i dagens Tanzania, 
måste UMI ställa hårda krav för att det ska 
fungera. Att hon inte blev utesluten den här 
gången, var för att flera andra medlemmar 
intygade att hon talade sanning – att barnet 
verkligen varit nära att dö.  

Alldeles säkert är det här ett uttryck för att 
man ser medlemskapet i UMI som något att 
vara stolt över, något som ger kraft att an-
stränga sig i en tuff värld. Då markerar man 
också att ”vi står upp för varandra och stöt-
tar varandra, men det innebär också att vi 
ska följa de regler vi själva har bestämt”. 

Förutom sparlånesystemet har UMI tagit på sig att tillsammans med IDC skapa former för vidareutbildning och 
att utveckla systemet för praktik för IDC:s andraårselever. I kommande nyhetsblad ska vi berätta om det. 

Pascal Kashonele (sekr) och Bahati 
Joseph (ordf) flankerar Constansia 
Frimatus som var mötesordförande i 
mars när bilderna togs.
UMI-möten hålls en gång i månaden 
och består av tre delar. (1) Under en 
första timme kommer medlemmarna 
släntrande, man småpratar man med 
varandra, förbereder dagens agenda 
och betalar sina lån till kassören.  
(2) På mötet tas aktuella frågor upp, 
många yttrar sig och diskussionerna 
är livliga. (3) Efter själva mötet tar 
medlemmarna upp nya lån.  



Förskoleutveckling pågår 

Sedan 2003 har IDC haft en förskola för 35 barn på sitt lärocenter. 2011 gjorde Vänföreningen en översyn av 
verksamheten och och kunde konstatera att mycket var positivt – förskollärarna hade fin kontakt med barnen 
med både värme och auktoritet, barnen fungerade bra i grupp och när de började i primärskolan hävdade de sig 
väl i klassen, det fanns ett aktivt föräldraråd som ansträngde sig för att stötta verksamheten. Men det fanns 
också brister: Det saknades pedagogiskt material och förskollärarna, Helena Justine och Gaudencia Mayayi, 
kände att de behövde lära sig mer om barns utveckling i förskoleåldern. Under de senaste åren har vi stöttat 
IDC för att hantera de här bristerna.  

När vi diskuterade behovet av fortbildning betonade Helena & Gaudencia att de ville ha skräddarsydda semina-
rier inriktade på sådant som de skulle kunna tillämpa i arbetet med barnen. De ville också att förskollärarna på 
de kommunala förskolorna i närområdet skulle delta, så att de fick möjlighet att diskutera och jämföra erfaren-
heter. Och så blev det! Under 2013-2014 genomfördes två mycket lyckade tvåveckors-seminarier med en lärare 
från en högskola i Mwanza. Deltagarna bodde på gästhuset på IDC och man diskuterade och arbetade till långt 
in på nätterna. 

De här seminarierna har höjt kvalitén i det pedagogiska arbetet på ett 
märkbart sätt. Dessutom har en diskussion kommit igång om förbätt-
ringar på de kommunala förskolorna där resurserna är undermåliga. Det 
är inte ovanligt att en förskollärare har hand om 150 barn. För att fort-
sätta samarbetet har man bildat ett nätverk med 15 förskolor. I juni i år 
anordnade nätverket en fortbildningsvecka för de förskollärare som inte 
deltagit i de tidigare seminarierna. Den här gången var det Helena 
(bilden t. h.) och Gaudencia som höll i seminariet. 

Barnens egen svarta tavla 

Vid översynen 2011 konstaterade vi att IDC:s förskola behövde 
mer och bättre pedagogiskt material. En del av det har avhjälpts 
genom seminarierna där man tar fram idéer till material som man kan tillverka själv. Vi från Vänföreningen har 
också stöttat med gåvor från medlemmar. T ex har vi på uppföljningsresorna haft med oss ett stort antal 

gosedjur till stor glädje för barnen. 

Några medlemmar har också gett pengar som 
öronmärkts till förskolan. I år har t ex gåvor 
från Aina Henningsson och Jan Östlin & 
Marie Andersson använts både för att måla om 
i klassrummen och att köpa in bollar, kritor 
och skrivböcker. När man målade om, tog 
man fasta på ett förslag från Jan & Marie (som 
båda har mångårig erfarenhet från svenska 
förskolor) att skapa ”barnens egen svarta 
tavla” på hela nederdelen av en vägg. Där tar 
nu barnen plats för att öva siffror och 
bokstäver.  

Seminarierna är upplagda på ett prak-
tiskt vis. Man tar upp olika metoder och 
prövar dem tillsammans.  
På bilden t.v. sjunger man tillsammans 
en sång om vad vatten används till: laga 
mat, tvätta kroppen, tvätta kläder, osv. 

Nedan redovisas en gruppuppgift att till-
verka en plansch om siffror.  



Kvinnorna är en avgörande kraft i Ihushis utveckling 

Kvinnogrupperna utgör kärnan av IDC:s medlemmar. Idag finns 12 grupper med 10-12 medlemmar och en 
större grupp med 30 medlemmar. Dessutom virkgruppen (se 
nedan) som är en egen grupp, men består av medlemmar från 
andra grupper. Varje grupp samlas kring en gemensam aktivitet, 
t ex att odla ris eller grönsaker, göra batiktyger eller tillverka 
energisnåla spisar som den på bilden.  

Grupperna fungerar dessutom som ömsesidigt socialt stöd – att 
vara medlem innebär att ställa upp för varandra och hjälpa till 
när någon behöver stöd. Varje grupp fungerar samtidigt som en 
liten kooperativ bank: Man sparar tillsammans och enskilda 
medlemmar tar lån och betalar ränta. När f d yrkesskolelever 
bildade sin förening, UMI, utgick de från kvinnogruppernas 
erfarenheter när de skapade sitt sparlånesystem.  

IDC har hela tiden gett stöd till grupperna, dels för att hjälpa 
dem att hantera sitt interna arbete (t ex kurser för kassörerna i bokföring), dels för att anordna utbildningar i 
frågor som är prioriterade av kvinnorna. Hittills har de här utbildningarna främst handlat om inkomst-

genererande aktiviteter, alltså t ex hur man tillverkar spisar eller 
metoder för grönsaksodling. De senaste åren har IDC också – med 
finansiering från Vänföreningen – ordnat utbildningar om närings-
riktig mat och kvinnors rättigheter. Förväntan är stor att sådana 
utbildningar kan fortsätta under kommande år. 

Ansvarig för IDC:s stöd till kvinnogrupperna har under alla år varit 
ordföranden, Emmanuel Buguba. Men som ett led i strävandena att 
bredda ledningsfunktionen hos IDC – och att minska Emmanuels 
arbetsbelastning – har Sospeter Masanyiwa (bilden t. v.) nu tagit 
över den här rollen. Sospeter är en lyssnande person med ett stort 
engagemang och en positiv kvinnosyn. Han har i många år varit en 
omtyckt sömnadslärare på yrkesskolan – med nästan enbart flickor 
som elever – och vi tror att han kommer att ta sig an den här nya 
rollen på ett utmärkt sätt.  

 

Virkgruppen börjar få beställningar 

Hösten 2012 bildades en särskild grupp med virknings-
intresserade från IDC:s vanliga kvinnogrupper. Initiativet 
togs egentligen av Prat- och Skapaverkstan i Torsåkers 
Församling, som undrade om det finns kvinnor i Ihushi 
som virkar och som kanske vill ha bomullsgarn. Jo, det 
finns det och i samband med en uppföljningsresa till 
Ihushi hösten 2012 lämnade vi över ett antal virknålar 
och flera påsar med virkgarner.  

När vi sedan gjort fortsatta uppföljningsbesök har vi varje 
gång haft med mera virkgarner. Varje gång har gruppens 
medlemmar stolta visat exempel på vad de har virkat, 
framför allt bordsdukar och antimakasser (att lägga på 
stolsryggar) som är populära i Tanzania.  

I det paket med garner som vi överlämnade våren 2015 
(övre bilden), fanns det flera påsar med lite kraftigare 
bomullsgarn. Det väckte en tanke i gruppen att de kanske 
skulle virka tröjor till barn. Ibland är det kalla kvällar i 
Ihushi, och det är svårt att få tag på varma barnkläder. 
Man prövade sig fram och i september kunde de visa upp 
en tröja som en ny produkt för gruppen att sälja. Och det 
finns kunder, t ex har föräldrarna till barnen på IDC:s 
förskola lagt beställningar om tröjor för sina 5-6-åringar. 
  



Inger Wibergh 
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Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – önskar gott slut på 2015 och  

ser fram emot ett spännande nytt år 2016. 

Läroböcker på swahili  

”Ujenzi Vijijini” kan översättas ungefär ”Bygga hus på landsbygden” och är en serie läroböcker, på swahili, 
med konkreta beskrivningar av olika arbetsmoment för snickare och murare. Häftena togs fram 1995 inom 
ramen för ett svensk-finansierat biståndsprogram och trycktes upp i en stor upplaga. Vänföreningen blev i våras 
kontaktad av Per Olov Olsson, som på 1990-
talet arbetade i Tanzania och då var ansvarig för 
att översätta och trycka häftena. Per Olov hade 
några häften kvar och undrade om vi var 
intresserade av att använda dem i Ihushi – och 
kanske se till att få dem omtryckta. Vi visade 
häftena för yrkeslärarna på IDC som blev för-
tjusta. Idag går det märkligt nog inte att få tag 
på den här typen av läroböcker i Tanzania. 
Naturligtvis borde häftena tryckas om och göras 
tillgängliga för dem som vill lära sig till 
byggnadsarbetare. Som ett första steg för det, 
har vi låtit scanna häftena till pdf-filer. De finns 
nu i Ihushi och en klassuppsättning av häftena 
används på yrkesskolan. Tack till Erik Axelsson 
på Hofors Digitaltryck som gjorde scanningen. 
Och TACK till Per Olov Olsson som gett oss 
tillgång till häftena! 

Tack för gåvor och stöd!   

Utan Vänföreningens medlemmar och stödpersoner skulle vi inte ha möjlighet att fortsätta samarbetet med 
människorna i Ihushi. Vi vill tacka alla er som bidragit med gåvor eller stöd under 2015.  

Vi har redan berättat om vilken glädje virkgarnerna har gett kvinnorna i virkgruppen. I år har Mona Fängström 
i Hofors och Inger Carlsson i Torsåker bidragit med mycket garn. Stort och varmt Tack! 

När vi planerade höstens uppföljningsresa bad vi Mats Lundqvist om hjälp att samla in T-shirtar och kepsar till 
yrkesskolans examen, bland företagare i Hofors. Han frågade sina Rotary-vänner och fick omedelbart gensvar 
från Simson, Andersson & Rask och Bäckströms Mekaniska. Dessutom   
har Bosse Lindström och Lars Kullberg lämnat T-shirtar och Kimmo 
Airaksinen (Stora Enso) kepsar. Stort Tack till er alla! 

Vår insamling till Reservfonden har fått stor betydelse för IDC. Nu 
finns 46.000:- i fonden, som används för att hålla ett varulager i IDC:s 
butik. Vi är glada både över att fonden kunnat växa snabbt, och över att 
se hur korrekt pengarna hanteras hos IDC. Stort tack till alla som 
bidragit till fonden. 

Stöd och bidrag handlar inte bara om pengar. Vi i styrelsen har inte koll 
på alla frågor som dyker upp i samarbetet med IDC. T ex var det viktigt 
att vi fick goda råd när vi i våras funderade över hur transporten av 
Solvatten-behållarna skulle lösas. Då fick vi hjälp av bl a Olle Eriksson 
i Sandviken och Lennart Andreasson på Svenska Kyrkan. Stort Tack till er! 

Vi vill också tacka Tore & Britt Andersson i Säter för att ni tog med er en uppsättning sollampor 
när ni i våras reste till Tanzania. Vi vet att ni redan hade mycket att bära på till ert sågverks-
projekt. Ändå gjorde ni er besvär att ta med lamporna till IDC. Stort Tack! 

I år räckte T-shirtar 
och kepsar till fler 
än yrkesskolans 
avgångselever. 
Därför kunde 
Richard Kilogela bli 
glad ägare till en 
StoraEnso-keps, 
något som passar 
extra bra eftersom  
Richard arbetar 
med trädplante- 
ring. 


