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Både framgångar och bekymmer 

Vi har fortlöpande telefonkontakt med Ihushi genom vår gode vän, Emmanuel Buguba, ordförande för Ihushi 
Development Centre (IDC). Det är innehållsrika samtal som ofta rymmer både glädjeämnen och bekymmer. 
Ibland handlar bekymren om vädret – som nu när det är torrt och väldigt varmt i Ihushi, fast det egentligen är 
tid för regn. Glädjeämnena handlar ofta om framgångar i IDC:s arbete. I det här nyhetsbladet sammanfattar vi 
både glädjeämnen och bekymmer från den senaste tiden. 

Solvatten till mer än 190 hushåll! 

Under 2015 fick vi kontakt med en projektgrupp inom Soroptimisterna Sverige, som arbetar för att sprida 
Solvattenbehållare till fattiga hushåll i Afrika. 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. 
Soroptimisterna är en internationell och politiskt 
oberoende kvinnoorganisation. Namnet kommer från 
latinets ”soror optima” som kan översättas till ”systrar 
för det bästa”. Sommaren 2015 skänkte Soroptimis-
terna 72 Solvattenbehållare till IDC för att delas ut till 
kvinnor i Ihushi. I år har ytterligare två sändningar 
med sammanlagt 126 Solvattenbehållare kommit fram 
till Ihushi. Varje behållare kostar ca 1.100:- (med frakt 
och införselavgifter) och allt har bekostats av Soropti-
misterna. Det är en storartad gåva som vi är mycket 
tacksamma för. 

Solvattenbehållarna har delats ut till ensamstående mödrar med flera barn och dessutom till hushåll med 
föräldralösa barn, dvs vanligen mor- eller farföräldrar som tagit över ansvaret för barnen när föräldrarna dött i 
aids eller på annat sätt. Maria Damiani, på bilden här ovanför, är ett exempel. Hon är själv änka och har på 
gamla dar fått ta hand om fyra barnbarn i åldrarna fyra till tio. Dessutom har skolor och hälsokliniker i Ihushi 
och angränsande byar fått var sin Solvattenbehållare. 

Bilden här nedanför är från februari då man samlat representanter för 72 hushåll till en utbildningsdag. 
Behållarna delades ut och man förklarade hur de ska användas. Dessutom deltog några kvinnor som fått 
behållare i den första sändningen sommaren 2015, och de berättade vilken nytta de hade haft av dem och hur 
glada de är för sina behållare. 

 
 
  



Byggnaderna behöver regelbundet underhåll 

IDC har idag elva byggnader på centret i Ihushi och tre på filialen i närbelägna Kisesa. De flesta byggdes under 
perioden 2001-2007 och har hela tiden använts flitigt – varje vardag finns omkring etthundra barn och ung-
domar på centret och de rör sig in och ut i lokalerna. Dessutom arrangeras ofta möten och evenemang med flera 
hundra deltagare. Därför behövs såklart ett löpande underhåll om byggnaderna inte ska förfalla. Med tanke på 
växlingarna mellan regn- och torrperioder är det viktigast att hålla taken täta och grunderna stabila. Men 
slitaget på dörrar och fönster är också stort och kräver regelbundna insatser. IDC har hela tiden försökt sköta 
underhållet, även om det inte alltid är så lätt när pengarna inte vill räcka till.  

Fönstren i samlingslokalen har i flera år varit i behov av 
att bytas ut, men inte förrän i somras blev det möjligt, 
tack vara en gåva från en av Vänföreningens 
medlemmar. IDC började själv se över samlingslokalen 
under hösten i fjol, man lagade skador i plåttaket och 
målade det. IDC:s egna pengar räckte inte längre, men 
vid Lage Bergströms uppföljningsbesök i april kunde 
han överlämna den här särskilda gåvan och sedan gick 
det fort. Allt arbete gjordes av yrkesskoleleverna som 
lagade väggarna, satte in nya aluminiumfönster med 
tonat glas och målade. Vackert blev det! 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tanzaniernas lie är annorlunda 

Det finns många situationer när man som besökare ler igenkännande i Ihushi. T ex ska gräset slås inne på IDC:s 
center, både för att hålla snyggt och för att hålla vilda djur borta från området. Gräset slår man med en lång 
kniv, som alltså är tanzaniernas motsvarighet till vår lie. Det ser obekvämt ut och är säkert tungt för ryggen, 
men med den typ av gräs som växer i Ihushi, så fungerar det bra. Det menar i alla fall Lage som kan jämföra 
eftersom han varje sommar slår gräset på vår gård här i Torsåker.  



IDC:s yrkesskola i förändring 

När Emmanuel Buguba 1999 tog upp tanken om att starta en yrkesskola i Ihushi, hade han tidigare försökt driva 
frågan i Magu District Council (alltså ”kommunfullmäktige” i den storkommun som Ihushi tillhör). Han 
menade att de ungdomar som lämnar primärskolan behöver en fortsatt utbildning för att få yrkeskunskaper så 
att de kan komma igång i vuxenlivet och skaffa sig en försörjning. När han inte fick gehör i Magu, bad han oss 
om hjälp för att kunna visa att (1) det är möjligt att starta en yrkesskola i en fattig by och (2) att de ungdomar 
som får chansen kommer att bli en tillgång för att utveckla landsbygden i Tanzania. ”Om jag kan visa det, 
borde det vara möjligt att förmå kommunfullmäktige att både ta över driften av skolan i Ihushi och starta fler 
yrkesskolor för ungdomar i andra byar”, resonerade Emmanuel. Vi trodde på honom, och det blev starten på ett 
samarbete som nu pågått i 17 år. Utan tvekan har Emmanuel och hans medarbetare i Ihushi lyckats visa att 
yrkesutbildning är betydelsefullt både för ungdomarna och för samhället. Men däremot har kommunpolitikerna 
inte ännu velat ge sitt stöd, i alla fall inte ekonomiskt. I januari 2015 trodde vi att det hade blivit en förändring 
hos makthavarna i Magu District, när man bokade 21 elevplatser (av 25) för ungdomar från fattiga familjer i 
Ihushi och näraliggande byar. Vi skrev förhoppningsfullt om det i Nyhetsblad Nr 53. Eleverna påbörjade 
utbildningen, men kommunen betalade inga skolavgifter och därför lämnade alla utbildningen under hösten 
2015. Kommunens förklaring till det brutna löftet är att man inte fått tillräckligt mycket pengar från en statlig 
utvecklingsfond, men det cirkulerar rykten om att pengarna missbrukats av distriktets tjänstemän.  

Emmanuel och de andra i IDC:s ledning tycker nu att det är meningslöst att fortsätta försöka påverka kommu- 
nen att bidra till yrkesskolans ekonomi. I stället satsar 
IDC på att utöka samarbetet med småföretagare i 
närmaste tätorten Kisesa. Många av dem är f d elever 
hos IDC och de har bildat en egen förening som heter 
UMI (Umoja Mafundi Ihushi, se också nästa sida). 
Redan nu samarbetar IDC och UMI för att skapa 
praktikplatser till andraårseleverna. Genom det utöka-
de samarbetet är tanken att UMI-medlem mar tar sig 
an lärlingar som samtidigt skrivs in som elever på 
yrkesskolan. Lärlingarna/eleverna samlas sedan till 
kortkurser (om kanske 2-3-4 veckor) ett antal gånger 
under en tvåårsperiod. Inga beslut är ännu fattade, 
men man är överens om att pröva det här upplägget 
under det kommande året så att man förhoppningsvis 
har en ny kursplan klar till 2017. Lyckas man hitta ett 
bra upplägg, kommer det att bli billigare för IDC sam-
tidigt som eleverna får bra praktik på ”riktiga jobb”. 
 

Förskolenätverk för erfarenhetsutbyte 

2003 startade IDC en förskola för 35 barn som bor nära centret. Den här förskolan har blivit en förebild för de 
kommunala förskolorna och IDC:s två förskollärare leder ett nätverk med 15 kommunala förskolor i när-
området. Nätverket bildades efter att IDC – med stöd från oss i Vänföreningen – ordnat gemensamma 
fortbildningsseminarier för förskollärarna och nu träffas de en dag varje kvartal för diskussioner om problem 
och framgångar på sina respektive förskolor. De kommunala förskolorna har usla förutsättningar med alldeles 
för stora barngrupper (mer än 100 barn per vuxen) och brist på material. På nätverksmötena delar man 
erfarenheter om hur man trots allt kan skapa meningsfull verksamhet för barnen – t ex genom gruppaktiviteter 
och sånger och att tillverka eget pedagogiskt material med papper och lera. Och man diskuterar hur man kan 
påverka politiker och skolchefer i kommunen för att 
minska barngrupperna och på andra sätt skapa bättre 
förutsättningar (t ex vad gäller lokalerna). Nätverket 
har funnits i två år och barnverksamheten är idag 
mycket bättre, men när det gäller förutsättningarna går 
det långsamt. ”Fast vi ska inte misströsta”, menar 
förskollärarna, ”det vi gör uppmärksammas av föräld-
rar och chefer. Och andra förskolor hör av sig hela 
tiden och vill bli medlemmar i nätverket!” 
  

Pascal Kashonele (i blåvit tröja) leder här en praktiklektion  
för murareleverna. Pascal tog själv examen som murare 
2005. Nu är han framgångsrik byggmästare samtidigt som 
han ibland hoppar in som murarlärare. Pascal är en av ledar-
na för UMI och är aktiv i diskussionerna om en förändrad 
yrkesutbildning. 

Barnen på IDC:s förskola har bättre förutsättningar än de 
kommunala förskolorna, bl a genom samarbetet med yrkes-
skolan. De här små ”svarta tavlorna” har yrkesskoleleverna 
gjort som praktikarbete. 
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Verkstaden flyttad, men… 

Snickarverkstaden på centret i Ihushi var 
färdig 2008 och har fungerat bra för 
snickareleverna under andra året på 
yrkesskolan. Också efter examen kunde de 
komma till verkstaden för att hyvla upp 
bräder eller t ex svarva en sängstolpe – för 
att sedan göra färdigt möbeln hemma. Men 
de senaste åren har verkstaden utnyttjats 
mindre, eftersom de flesta av skolans f d 
snickarelever håller till i närmaste tätort, 
Kisesa. I samarbete med de f d elevernas 
egen förening, UMI (Umoja Mafundi 
Ihushi), bestämde man därför att flytta 
verkstaden till Kisesa. Det skulle bli en hjälp 
för UMI:s medlemmar och det skulle ge inkomster till IDC. Nu är verkstaden flyttad och den fungerar utmärkt, 
men med ett stort problem. Snickerimaskinerna behöver 380V elström, men den är ännu inte inkopplad. När 
IDC tog beslut om flytten sommaren 2015, kom man överens med statliga TANESCO att få elektriciteten 
inkopplad. Men ännu är det bara 220V som fungerar. Det betyder att man måste använda en dieselgenerator för 
att driva maskinerna, vilket blir mycket dyrare. TANESCO skyller dröjsmålet på att man behöver sätta upp en 

ny transformator och att man saknar pengar till det i 
sin budget… Det är irriterande, men förhoppningsvis 
kan det här problemet lösas snart nog. 
Problemen med elström till nya verkstaden är bara en 
av flera motgångar/förseningar för IDC i strävandena 
att få de egna intäkterna att räcka till för löner och 
andra löpande kostnader. Ett annat problem är 
körkortsutbildningen där det i år kommit nya regler 
som bl a kräver att IDC måste bygga om sin lektions-
sal där man har teoriundervisningen. Lektionssalen 
gjordes i ordning för två år sedan – med trafikmärken 
målade på väggarna för att underlätta lärandet – men 
nu bedöms lokalen vara för liten. Kursavgifterna för 
körkortsutbildning är ganska höga – men det finns 
ändå en kö av ungdomar som vill börja. Det är alltså 
en verksamhet som kan ge inkomster till IDC, men 
nu måste man alltså först avsätta pengar till att bygga 
ut lokalen… 
 

 
 

IDC behöver fortsatt stöd! 
IDC har en framgångsrik verksamhet och anstränger sig också för att stå på egna ben ekonomiskt.  

För varje år ökar de egna inkomsterna, men ännu är de inte tillräckliga för personalens 
löner och andra löpande kostnader. För att kunna fortsätta sitt arbete – som betyder oerhört mycket för 

barn, ungdomar och kvinnor i Ihushi med omnejd – behöver IDC fortsatt ekonomiskt stöd. 

Vill du vara med och bidra, sätt in en gåva på vårt bankgiro 497-2790. 
Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  

Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – är angelägna om ert fortsatta stöd och  
ser fram emot fortsatt samarbete. 


