
…men krisen är inte över! 
I Ihushi är det normalt regnperiod februari-maj, men i år kom det bara några enstaka regnskurar.  

Byborna som är beroende av jordbruket för sin försörjning, fick ingen skörd! Nu hoppas man att det kommer 
regn i oktober som i så fall kan ge en skörd av sötpotatis, majs och hirs om några månader,  

men till dess har byborna det svårt. T ex har föräldrarna lika svårt nu som i våras  
att bidra till lunchmat för förskolebarn och yrkesskolelever. Som det ser ut, kommer IDC också att få  

fortsatta svårigheter att betala löner till förskollärare och annan personal 
Därför är vi tacksamma över fortsatt stöd från medlemmar och sympatisörer.  

Har ni möjlighet, sätt in ett bidrag på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 
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Nyhetsblad Nr 59, september 2017 

Vårens ”krisplan” fungerade 

För ett halvår sedan skickade vi ett extra nyhetsblad, som innehöll en vädjan om stöd till våra vänner på Ihushi 
Development Centre (IDC) i Tanzania. Året hade inletts med svårigheter utöver det vanliga, skrev vi, och 
berättade om torkan som drabbat Östafrika och som också hotade verksamheten på IDC:s lärocenter där man 
bl a har kvinnoseminarier, yrkesutbildning och en förskola. Byborna kunde inte bidra med pengar på det sätt 
man brukar p g a svårigheterna genom torkan – odlingarna hade torkat bort, vattnet sinade i brunnarna, boskap 
måste nödslaktas… T ex klarade inte föräldrarna att betala för lunchmat till yrkesskolelever och förskolebarn 
och IDC:s egna intäkter minskade så att det var svårt att betala löner till personalen. 

I februari-mars hade vi en nära telefondialog med IDC:s ordförande Emmanuel Buguba för att utarbeta en 
handlingsplan för att klara IDC genom den här krisen. Vi i Vänföreningen Ihushi lovade samla in bidrag för 
lunchmat, löner och annat stöd till yrkesutbildning och förskola. IDC:s personal lovade att arbeta med halverad 
lön och att anstränga sig extra för att – trots torka och andra svårigheter – hitta vägar att öka IDC:s egna 
intäkter så att verksamheten kan fortsätta under kommande år. 
Den här handlingsplanen har fungerat över förväntan. Insamlingen har gett mer än vi kunde hoppas, drygt 
80.000:-. Fantastiskt! Stort TACK till alla som bidragit! Pengarna har kunnat säkra förskolan och yrkes-
utbildningen och har dessutom gett 
IDC möjligheter att både skaffa 
verktyg till den nya verkstaden (se 
sid 4) och att fullfölja förberedel-
serna för att starta en körkorts-
utbildning (se sid 3). 

I Ihushi har personalgruppen strä-
vat på med förskola och yrkes-
utbildning och mycket mer, t ex 
Solvatten, som vi berättar om på 
sid 2. Och man har klarat det trots 
att torkan fortsatte hela våren/ 
sommaren.  

Stort Tack! 

När vi i mars gick ut med en 
vädjan om stöd till Ihushi, hoppades vi på ett positivt gensvar, men vi kunde aldrig tro att så många skulle 
bidra! Och att det samlade resultatet skulle bli så bra. Omkring ett hundra medlemmar/sympatisörer skänkte 
100:- eller 200:- eller 500:- eller 1.000:- eller 10.000:- eller mer. Fantastiskt! Sammanlagt gav insamlingen lite 
drygt 80.000:-.  

Vi har inte möjlighet att här skriva in ett personligt tack till var och en, men vi skickar en symbolisk blomma 
som tack till er alla. Framför allt vill vi förmedla ett varmt tack från Ihushis barn, ungdomar, kvinnor och män. 
De är alla glada över stödet till IDC:s verksamhet och angelägna att den kan fortsätta! 
  



Solvatten, nu i vart 10:e hushåll! 

Sedan 2015 samarbetar Vänföreningen Ihushi med en programgrupp 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 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”. Sedan 
2015 har Soroptimisterna skänkt sammanlagt 260 Solvatten-
behållare till IDC i fyra omgångar. Den senaste sändningen 
kom fram till Ihushi i somras. Varje behållare kostar ca 1.100:- 
(med frakt och införselavgifter) och allt har bekostats av 
Soroptimisterna. Det är en storartad gåva som har betytt mycket 
för Ihushi. I och med den senaste sändningen har nu vart tionde 
hushåll i Ihushi en egen behållare. Dessutom har alla skolor och hälsokliniker i området var sin behållare. 

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. Ett exempel är Ester Shija, på bilden här ovanför, som är änka med två egna barn. Hon 
delar nu hushåll med sin äldre bror och tillsammans har de tagit 
hand om sex föräldralösa barn.  
När behållarna delas ut, samlas mottagarna till en utbildnings-
dag på IDC:s lärocenter, då man förklarar hur behållarna ska 
användas. Bilden till höger är från utbildningsdagen i somras. 
Då medverkade också några kvinnor som fått behållare under 
2015-2016, och de berättade vilken nytta de hade haft av dem 
och hur glada de är för sina behållare. 
Under sommaren har IDC gjort en uppföljning av hur hushållen 
har använt Solvattenbehållarna. Resultaten är både glädjande 
och imponerande. Alla hushåll har kvar sina behållare i gott 
skick och de används dagligen (när solen skiner). Fördelarna 
med Solvatten betonades i uppföljningsintervjuerna: (1) att vattnet var rent, barnen blev inte magsjuka, (2) att 
de sparat tid och pengar genom att inte behöva koka vattnet för att rena det, och (3) att de sparat tid och pengar 
genom att använda det redan varma vattnet från behållaren när man lagar mat eller kokar te. 

IDC:s förskola fortsätter att vara ett föredöme 

I tidigare nyhetsblad har vi berättat utförligt om 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 verksam-
heten på ett varmt och medvetet sätt. Varje gång vi besökt Ihushi har vi glatt oss åt att se barnens iver när de tar 
tag i de uppgifter som Helena & Gaudencia ger dem. I början på året var det inte säkert att förskolan skulle 
kunna fortsätta, eftersom föräldrarna inte klarade av att bekosta lunchmaten och IDC hade svårt att betala 
förskollärarnas löner. Men tack vare insamlingen i våras har förskolan kunnat arbeta vidare på samma fina sätt. 

Helena & Gaudencia har flera gånger uppmanat oss att 
förmedla sina och barnens tack till alla som bidragit. 

Att förskolan kan fortsätta är angeläget inte bara för de 35 
barnen som går där. Det är viktigt också för att kunna 
påverka verksamheten på andra förskolor. Det finns 
kommunala förskolor i området, men de har usla 
förutsättningar med alldeles för stora barngrupper (ofta 
mer än 100 barn per vuxen), olämpliga lokaler och brist på 
hjälpmedel. Under 2014 tog IDC initiativ till ett nätverk 
med 15 kommunala förskolor i närområdet. Sedan dess har 
man organiserat fortbildning för medlemmarna i nätverket 
och nu träffas man regelbundet för att diskutera problem 

och framgångar på sina respektive förskolor. Man försöker också påverka politiker och skolchefer i kommunen 
för att minska barngrupperna och på andra sätt skapa bättre förutsättningar. För de här diskussionerna är IDC:s 
förskola viktig som ett exempel för att visa på vad som är möjligt.    



IDC kan starta körkortsutbildning i oktober 

I flera år har IDC velat starta en körskola vid sin filial i närbelägna tätorten Kisesa. Det finns många unga män 
och kvinnor som vill ta körkort men närmaste körskola är inne i storstaden Mwanza. I dagens Tanzania är det 
en fördel att ha körkort när man söker jobb och många föräldrar är beredda att betala för att sonen/dottern ska 
lära sig att köra bil. Att starta en körskola är därför både en utvecklingsinsats och en möjlighet att öka IDC:s 
intäkter. Men att få myndigheternas godkännande för körskolan har visat sig vara en tidsödande och mödosam 
process…  

Redan för tre år sedan reparerade IDC upp sin gamla röda 
pick-up så att den skulle bli i bra skick och duga som 
körskolebil. Man gjorde också i ordning en lektionssal 
och skaffade informationsmaterial. Men den lärare som 
man preliminärt hade vidtalat att sköta undervisningen, 
hoppade av. Då valde man att satsa på sin egen chaufför, 
John Frimatus (bilden till höger) och skicka honom på 
utbildning i Dar es Salaam för att han skulle få den 
formella kompetens som krävs. De här kurserna tog sin 
tid och inte förrän sommaren 2016 hade John sin 
körskolelärarlegitimation i handen. Men då hade regel-
verket för körskolor i Tanzania skrivits om, så att det nu 
ställs högre krav än tidigare på läromedel, lektionssal och 
körskolebil. I vintras tog IDC fram en handlingsplan för de förändringar som krävdes, t ex måste lektionssalen 
göras större och de nya läromedlen anskaffas.  

I juni var det dags för inspektion från den enhet inom trafikpolisen som ansvarar för körskolorna. Lektionssal, 
körskolebil och läromedel blev godkända, men… Man måste ha två körskolebilar för att få körskolan godkänd! 
Det hade man på IDC i och för sig sett i papperen, men man trodde inte att det skulle vara ett tvingande krav, 
eftersom man ju bara har en körskolelärare. Men kravet på två bilar visade sig vara ett absolut krav och IDC 
uppmanades att skaffa en bil till. Vad göra? 

IDC:s ordförande Emmanuel Buguba ringde och frågade oss om råd. Vi vände och vred på problemet, men såg 
ingen lösning. Men, några veckor senare, hade Emmanuel 
en plan. Han hade fått tag på en skrotbil för en symbolisk 
summa och nu skulle den renoveras av John Frimatus och 
en kamrat till honom. Emmanuel hade tagit ett personligt 
lån på 2 miljoner Tanzaniashilling (= ca 8.200:- SEK) för 
att köpa reservdelar. Men om det inte skulle räcka, kunde 
vi hjälpa till? Jo, tyckte vi efter lite betänketid, det här är 
angeläget så visst ska vi bidra vi också. 

Nu är skrotbilen reparerad och godkänd som körskolebil 
och i oktober startar IDC:s nya körskola. Vi tror och 
hoppas att den blir en framgång.  
 

Små och stora hinder som måste hanteras, men som tar tid… 

Vi har telefonkontakt med Emmanuel Buguba varje eller varannan vecka och stämmer av läget på IDC, sam-
tidigt som vi också pratar om livet, vänner emellan. I de här samtalen förundras vi ibland över alla små och 
stora hinder som hela tiden dyker upp och som IDC måste hantera. Och vi imponeras av det tålamod och den 
envishet som Emmanuel och personalgruppen visar i sina ansträngningar att hitta lösningar.  

Ett exempel: När den sista inspektionen av körskolan var klar och den reparerade skrotbilen var godkänd, åter-
stod ett avslutande steg, att skicka diverse ifyllda formulär till ansvarig myndighet i Dar es Salaam för att få 
körskolan registrerad. Trafikpolisens inspektionsgrupp hade inte med sig formulären, utan man bestämde att 
John Frimatus dagen därpå skulle åka till deras kontor i Mwanza för att få dem. Han gjorde så och fick vänta 
flera timmar innan den ansvarige tjänstemannen meddelade att formulären inte fanns tillgängliga och att han 
skulle komma tillbaka dagen därpå. Nästa dag var det samma procedur, vänta några timmar utan att få formu-
lären. Men när John satt och väntade tredje dagen, kom chefen för trafikpolisen förbi, kände igen honom och 
undrade vad han gjorde där. När John berättade, blev chefen irriterad, hämtade formulären och bad John om 
ursäkt. Nu är formulären ifyllda och vidimerade, men fortfarande väntar IDC på att registreringen är formellt 
genomförd. När den är klar, startar körkortsutbildningen. Eleverna står redan i kö. 
  



Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

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

IDC behöver fortsatt stöd! 
IDC har en framgångsrik verksamhet och anstränger sig aktivt för att minska kostnader och öka egna 
intäkter, så att de ska kunna stå på egna ben ekonomiskt. Men man är inte där ännu – och årets torka 

har gjort situationen besvärlig. Därför behöver de fortsatt stöd från oss i Vänföreningen Ihushi. 
Vill du vara med och bidra, sätt in en gåva på  

vårt bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779.. 
Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  

Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – ser fram emot fortsatt samarbete. 

Yrkesskolan håller på att ställa om sig 

På många håll i Afrika sköts det mesta av yrkesinlärning genom olika former av lärlingssystem, alltså att 
ungdomar börjar som praktikanter eller lärlingar hos en hantverkare eller ett företag och lär sig yrket ”on-the-
job”. Det ger många fördelar – lärlingen får vara med på ”riktiga” jobb, träna på det slags verktyg som är 
vanliga i det lokala arbetslivet, osv. När IDC startade sin yrkesskola för 18 år sedan fanns det mycket få 
hantverkare i närområdet och inget lärlingssystem. Men nu är läget 
annorlunda. Idag finns många kompetenta hantverkare i området, de 
flesta med en examen från IDC:s yrkesskola. Ett 60-tal av dem har 
organiserat sig i en egen förening, Umoja Mafundi Ihushi, UMI 
(”Föreningen Ihushis hantverkare”). UMI samarbetar med IDC och 
har under de senaste åren tagit emot IDC:s andraårselever för 
praktik. T ex är en f d murarelev från IDC ansvarig för husbygget på 
bilden, med ett arbetslag där tre murarelever från IDC ingår.  

Nästa år planerar IDC att gå ett steg längre i samarbetet med UMI. 
Tanken är att UMI:s medlemmar tar sig an lärlingar som ges praktik 
och handledning hos honom/henne, samtidigt som de också arbetar 
som hjälpredor/hantlangare. Med jämna mellanrum ska lärlingarna samlas på IDC-centret för koncentrerade 
utbildningsperioder med teori och övningar. Upplägget får anpassas till olika förutsättningar för olika yrken. 
T ex behöver sömmerskorna starta en period på IDC-centret för att lära sig grunderna vid en symaskin, medan 
murarlärlingarna kan börja som hantlangare på ett bygge. 

Den här omläggningen av yrkesutbildningen har diskuterats ett tag på möten med UMI, på IDC och i Ihushis 
”village council”. En viktig del i förberedelserna har varit att flytta verkstaden från centret i Ihushi till filialen i 
närbelägna tätorten Kisesa. Den flytten har gjort det möjligt för UMI:s snickare och svetsare att använda sig av 
verkstaden för sina jobb – samtidigt som IDC får intäkter genom att snickaren/svetsaren betalar för den tid man 
utnyttjar maskiner och verktyg i verkstaden. Men ska 
det fungera, behöver verkstaden innehålla den typ av 
verktyg som verkligen behövs. Under sommaren har 
IDC därför gjort en del kompletteringar, bl a en färg-
spruta med kompressor och en aluminiumsåg. Inköp 
som möjliggjorts av särskilda gåvor från Lennart 
Tagesson i Limmared och Ulla & Lars Dahlström i 
Linköping. Stort tack, vänner! 

Mycket glädje och framtidstro i Ihushi! 

Människor i Ihushi har en vardag som präglas av svårig-
heter och ansträngningar. Men trots torka, brist på pengar, 
korruption och byråkratiskt krångel så finns också mycket 
framtidstro, glädje och livslust hos både barn och vuxna, 
t ex på IDC:s förskola. 
 


