
En handlingsplan för att klara krisen 
Vi i Vänföreningens styrelse har de senaste veckorna haft en nära telefondialog med IDC:s ordförande 

Emmanuel Buguba för att hitta en väg att hantera den kris som IDC har hamnat i.  
Tillsammans har vi försökt mejsla ut en handlingsplan för att IDC inte ska behöva tvingas till att lägga ner 

vissa verksamheter och/eller att behöva säga upp personal.  
Nu har vi en sådan handlingsplan som bygger på att personalen halverar sina löner och att vi i Vänföreningen 

bidrar med pengar till förskolan/förskolenätverket, till yrkesutbildningen och till nattvakterna på centret. 
På nästa sida berättar vi mer om vad slags stöd som behövs till förskolan/nätverket och yrkesutbildningen. 

För att klara det här, är vi beroende av stöd från medlemmar och sympatisörer.  
Har ni möjlighet, sätt in ett bidrag på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 

Vänföreningen Ihushi 
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”Extra nyhetsblad” p g a fortsatta svårigheter i Ihushi  

Nyhetsrapporteringen från Afrika de senaste veckorna har dominerats av torkan i bl a Östafrika, där flera 
miljoner människor riskerar att dö i svält. Den här torkan påverkar också Ihushi, om än inte så att människorna 
svälter. Men bybornas odlingar har torkat bort, vattnet sinar i brunnarna, boskap måste nödslaktas, osv. I förra 
nyhetsbladet berättade vi att det här drabbat våra vänner i Ihushi Development Centre (IDC) och att föräldrarna 
inte klarar av att bidra till lunchmat för förskolebarn och yrkesskolelever på IDC:s lärocenter. Genom gåvor 
från medlemmar och sympatisörer har vi i Vänföreningen kunnat bidra med de pengar som behövs för 
luncherna fram t o m juni. Det är ett värdefullt och nödvändigt stöd, som man i Ihushi är mycket tacksamma 
för. Men torkan fortsätter och dessutom har nya svårigheter tillkommit, och nu måste vi konstatera att IDC 
behöver mera akut stöd det närmaste halvåret.  

IDC vill stå på egen ben ekonomiskt, men… 

Sedan starten 1999 har Ihushi Development Centre (IDC) steg för steg byggt upp en stark organisation som 
driver utvecklingsarbete i Ihushi och grannbyarna, ett område med 15,300 invånare. Vi i Vänföreningen Ihushi 
har stöttat med råd och pengar och vi är stolta över IDC:s verksamhet som idag omfattar förskola, yrkes-
utbildning, kvinnoutbildning, mikrokrediter, skol-
nätverk, hiv/aids-program, miljörådgivning (bl a om 
solenergi, vattenrening och trädplantering), m m. 
IDC har ett välutrustat lärocenter och en välfungeran-
de organisation med 14 anställda. Under uppbygg-
nadsåren bidrog vi med mer än 300.000:- per år, det 
mesta i form av Sida-bidrag. 

Vi har försökt utforma vårt ekonomiska stöd så att 
IDC inte ska bli beroende av pengar utifrån. IDC har 
haft samma strävan och har en ”inkomststrategi” som 
bygger på att alla IDC:s verksamhetsområden bidrar 
med intäkter: elevavgifter på yrkesskolan, matbidrag 
från förskolebarnens föräldrar, osv. IDC:s egna in- 
komster har också ökat under senare år, men hittills  
har de inte varit tillräckliga. 

Genom åren har vi haft ett bra samarbete med Forum Syd som 
förmedlar Sida-bidrag till svenska organisationer. Villkoren för sådana bidrag är att de bara får användas till att 
starta eller förbättra verksamheter – inte för att hålla igång verksamhet som redan finns. Alltså kan vi inte söka 
fortsatta Sida-bidrag för att hjälpa IDC att driva det som man nu har byggt upp. Men vi lämnade in en bidrags-
ansökan i höstas för några projekt som vi menade skulle innebära förändring/förbättring av IDC:s yrkesutbild-
ning. Tyvärr avslog Forum Syd vår ansökan med motiveringen att förändringsmålen inte var tillräckligt tydligt 
formulerade. Beslutet kom nu i mars och det har ökat på problemen för IDC. Först torkan som innebär svårig-
heter utöver det vanliga, sedan nej till ekonomiskt stöd för förändringar som är nödvändiga och som man redan 
har påbörjat.  

Extra 

Redan 2004 skaffade IDC sina första solpaneler  
för elström till belysning och en dator på lärocentret. 
Sedan har man stegvis byggt ut sin solenergi–
anläggning och man har medverkat till att sprida 
kunskap om solenergi till byborna. 



Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 
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Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – ser fram emot ett intressant och spännande 2016. 

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – är fast beslutna att  

stötta IDC genom de svårigheter som dykt upp. Vi hoppas på stöd från medlemmar och andra sympatisörer. 

Förskola och förskolenätverk 

I förra nyhetsbladet, Nr 57, var det en utförlig presentation av IDC:s förskola, som varit igång sedan 2003, med 
35 barn från familjer som bor nära IDC-centret. Två förskollärare, Helena Justine och Gaudencia Mayayi, leder 
verksamheten på ett varmt och medvetet sätt. Varje gång som någon av oss från Vänföreningen besöker Ihushi, 
brukar vi alltid dröja oss kvar hos förskole-
barnen lite extra. Det är härligt att se hur 
glädjen lyser i barnens ögon – och att se 
deras iver när de tar tag i de uppgifter som 
Helena & Gaudencia ger dem.  
Under 2014 tog IDC initiativ till ett nätverk 
med 15 kommunala förskolor i närområdet. 
De kommunala förskolorna har usla förut-
sättningar med alldeles för stora barn-
grupper (ofta mer än 100 barn per vuxen), 
olämpliga lokaler och brist på hjälpmedel. 
IDC har organiserat fortbildning för med-
lemmarna i nätverket och nu träffas man regelbundet för diskussioner om problem och framgångar på sina 
respektive förskolor. Och man diskuterar hur man kan påverka politiker och skolchefer i kommunen för att 
minska barngrupperna och på andra sätt skapa bättre förutsättningar.  
För oss i Vänföreningen Ihushi känns det väldigt viktigt att förskolan kan fortsätta. Kostnaderna är heller inte 
avskräckande, för det närmaste halvåret (mars-augusti) behövs ca 12.000:-.  

Yrkesutbildningen 

För tre år sedan gjorde IDC en uppföljning av dem som tagit 
examen på yrkesskolan. Man konstaterade att mer än 90% 
försörjde sig på kunskaper från yrkesskolan – som snickare, 
målare, murare, takläggare, svetsare eller skräddare. De flesta 
arbetar som självverksamma hantverkare, men några driver 
också framgångsrika småföretag, t ex byggföretag eller 
syateljéer. Ett viktigt skäl för de här imponerande resultaten är 
att IDC har gett eleverna fortsatt stöd efter examen – för att 
skaffa sig praktik och kundkontakter. Det har man kunnat göra 
genom att IDC tagit på sig olika större kontrakt (t ex att bygga 
hälsokliniker eller tillverka skolbänkar), som genomförts av 
arbetslag med f d elever och andraårselever på skolan.  

Idag har IDC inte längre samma möjligheter att få den här typen av 
kontrakt för att organisera elevernas praktik, p g a att man i Tanzania har skärpt reglerna för offentlig upphand-
ling i en strävan att begränsa korruptionen. För att lämna anbud på (t ex) ett skolbygge, måste man ha licens 
som byggentreprenör. Sådana licenser ges bara till företag och inte till organisationer som IDC. I stället har 
IDC mer och mer börjat samarbeta med UMI – Umoja Mafundi Ihushi (”Föreningen för Ihushis hantverkare”). 
UMI består av 60 f d yrkesskolelever och har sedan starten 2014 utvecklats till en stark intressegrupp. UMI:s 
medlemmar stöttar varandra på olika sätt, bl a genom ett gemensamt sparlånesystem och genom att låna 
verktyg av varandra.  

IDC:s plan för yrkesutbildningen är att lägga om kursplanen så att mer tid läggs på praktik som genomförs ihop 
med UMI-medlemmar, och att eleverna samlas till kortare teoriperioder som leds av IDC:s yrkeslärare. Det 
skulle sänka IDC:s kostnader och samtidigt bygga vidare på det arbetssätt som hittills har visat sig så fram-
gångsrikt. Vi tycker det är fantastiskt att de f d eleverna på det här sättet vill ta medansvar för yrkesutbildningen, 
men vi tror att både UMI-medlemmar och skolans yrkeslärare behöver stöd för att pröva ut sina nya roller. I vår 
handlingsplan för det närmaste halvåret (mars-augusti) har vi beräknat att IDC behöver stöd på minst 21.000:-. 

Melesiana Elikana tog examen 2013. 
Hon har redan skaffat sig ett rykte som 
skicklig att sy upp festklänningar till byns 
kvinnor. Melesiana är medlem i UMI. 


