
Ekonomiskt stöd till Ihushi Development Centre (IDC) är angeläget och ger resultat! 
Vi är tacksamma över fortsatt stöd från medlemmar och sympatisörer. På nästa sida berättar vi om IDC:s 

planer och på vilka områden vi i Vänföreningen Ihushi hoppas kunna ge ekonomiskt stöd. 
Har ni möjlighet, sätt in ett bidrag på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 

Vänföreningen Ihushi 

Nyhetsblad Nr 61, juli 2018 

”Glad sommar!”, hälsar vi alla läsare av nyhetsbladet. Just nu är våra vänner på Ihushi Development Centre 
(IDC) engagerade i att planera för det kommande halvåret. Vänföreningen fungerar som samtalspartner och 
bollplank på distans, via telefon. På nästa sida berättar vi mer om planer och prioriteringar. 

Men först några ord om första halvåret 2018 som varit förhållandevis positivt för byborna i Ihushi. Det har 
regnat – i motsats till 2017 då regnen uteblev helt – och det betyder att man fått en hyfsad skörd av sötpotatis, 
majs, hirs och ris. I Ihushi är ju jordbruket den viktigaste näringen, och särskilt riset har en avgörande betydelse 
för bybornas ekonomi.  

Hittills i år har rapporterna från Ihushi blivit alltmer mer optimistiska, även om man också har haft problem. 
T ex har det periodvis regnat så 
kraftigt att det blivit svårt att torka 
det skördade riset. Man lägger ut 
riskornen att torka i solen (som på 
bilden) och normalt brukar det 
fungera bra. Men i år regnade det 
mycket just under skördeperioden 
och därför krävdes det mycket tid 
och omsorger för att bära riset in och 
ut… 
 

IDC:s verksamhet fungerar 

För Ihushi Development Centre (IDC) har året också börjat bra. Körkortsutbildningen kom igång i januari och 
redan har ett antal ungdomar klarat av uppkörningen och fått sina körkort. På förskolan har verksamheten 
fungerat bra och nu har föräldrarna klarat av kostnaderna för mat och skoluniformer. Systemet med mikro-
krediter fungerar fortsatt bra hos kvinno- och ungdomsgrupperna. Samma sak med IDC:s hiv/aids-program. Det 
som har gått lite knackigt hittills i år är omställningsarbetet vad gäller yrkesutbildningen. Men nu när byborna 
fått en hyfsad skörd – och ekonomin i området börjat ta fart igen – är man på väg att ta nya initiativ på det 
området också.  

Fortsatt stöd för vattenrening med Solvatten 

Sedan 2015 samarbetar vi med Soroptimisterna Sverige för att hushållen i Ihushi ska kunna rena sitt vatten med 
Solvatten. Som vi har berättat i tidigare nyhetsblad är det här en stor framgång. I Ihushi finns nu 280 Solvatten-
behållare, som är en svensk uppfinning som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar. Det bety-
der att vart 10:e hushåll i området kan rena sitt vatten.  

Varje behållare kostar ca 1.100:- (med frakt) och allt har 
bekostats av Soroptimisterna. Det är en storartad gåva som 
IDC tagit väl hand om i Ihushi. Behållarna har delats ut till 
ensamstående mödrar och till hushåll med föräldralösa 
barn. Varje hushåll har fått utbildning om Solvatten. En 
uppföljning 2017 visade att alla hushållen använder sina 
behållare på rätt sätt och att fördelarna var påtagliga, bl a 
att barnen inte blev magsjuka längre. 

I februri i år fick Ihushi besök av en grupp Soroptimister på 
resa i Tanzania (bilden). Det var ett möte i glädje och 
tacksamhet!   



Stort TACK för alla gåvor under vintern/våren. Pengarna har skickats till IDC och används ansvarsfullt.  
Vi i styrelsen – Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, Ylva Derfer, Birgitta Lindgren,  

Jan-Erik Magnusson och undertecknad – hoppas på fortsatt stöd till höstens aktiviteter i Ihushi.  
Har ni möjlighet, sätt in ett bidrag på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 

 Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   070-6994241   •   vanforening@ihushi.org   •   bg 497-2790  •  Swish 1232386779 
www.ihushi.org 

Planering inför hösten  

Juni är normalt en lugn månad i Ihushi. Skörden är avklarad, det är början på en varm torrperiod, barnen är 
hemma eftersom skolorna har ferier... Samtidigt är det mycket som planeras och övervägs inför det kommande 
halvåret, både på hushållsnivå och inom Ihushi Development Centre (IDC). IDC har ordnat flera planerings-
möten, bl a med kvinno- och ungdomsgrupper. Vår gode vän Emmanuel Buguba, IDC:s ordförande, berättar 
att de här mötena genomförts i en positiv och optimistisk anda. Alla känner sig trygga med att IDC har kapaci-
tet och kunskap att ta initiativ och ansvar.  

Grunden i IDC:s olika verksamheter är stabil och mycket av diskussionerna på de olika mötena har handlat om 
erfarenhetsutbyte. Man har delat med sig av tips och idéer om sådant som fungerat bra och som man vill sprida 
till andra, t ex om sparlånesystemet med mikrokrediter som är etablerat i alla grupper.  

Den nystartade körkortsutbildningen har börjat ge ett överskott till IDC. Samma sak med butiken och kaféet på 
filialen i närbelägna tätorten Kisesa, men fortfarande är IDC:s intäkter ännu inte tillräckliga. Ett återkommande 
tema på planeringsmötena handlade därför om förslag och initiativ för att minska kostnader och att pröva nya 
sätt att bidra till de gemensamma intäkterna. På kvinnogruppernas planeringsmöte diskuterades t ex att tillverka 

ett lager av små flyttbara keramikspisar (se bilden) till IDC:s butik. 
Den här typen av spisar är efterfrågade och skulle kunna ge vinst 
både till IDC och kvinnorna. ”Men”, krävde kvinnorna, ”då måste 
IDC sköta transporten av lera till vår brännugn”.  
Ett annat initiativ från kvinnornas sida var att föreslå ett samarbete 
med medlemmar i Umoja Mafundi Ihushi, UMI (”Föreningen 
Ihushis hantverkare”). UMI består av f d elever på IDC:s yrkes-
skola och bland dem finns några skickliga svetsare. Tanken är att 
tillsammans ta fram en järnställning till en spis så att man kan laga 
mat i bekväm arbetshöjd. 
Den svåra frågan i planeringen inför hösten är vad som är realistiskt 

att satsa på, med tanke på den begränsade budgeten. Vi från Vänföreningen har deltagit i den diskussionen med 
utgångspunkt från de tre prioriterade områden som vi i vintras kom överens med IDC om.  
• Stöd till IDC:s förskola och till förskolenätverket med 15 kommunala förskolor. De gåvor vi hittills 
fått in och förmedlat, täcker löner till IDC:s förskollärare under 2018. Men pengarna räcker inte till för 
”Barnens Dag i Ihushi” och ett fortbildningsseminarium för förskolenätverket. Båda de här aktiviteterna är 
mycket angelägna och prioriteras högt av IDC. 
• Stöd till yrkesutbildningen. IDC arbetar för att ställa om yrkesutbildningen i samarbete med UMI (se 
ovan). UMI:s medlemmar har de senaste åren tagit emot IDC:s andraårselever för praktik. Under vintern 
2017-2018 hade flera UMI-medlemmar inte så mycket arbete, men nu när byborna fått en bra skörd har det 
börjat komma in nya uppdrag på husbyggen, möbler, bröllopsklänningar, m m. Då har också omställningen 
av yrkesutbildningen tagit fart. UMI tar över det dagliga ansvaret för 
eleverna, medan IDC:s yrkeslärare ger handledning och med jämna 
mellanrum samlar elevgruppen till kortare teorikurser. För utprövning av 
de här kortkurserna behöver IDC ekonomiskt stöd som vi i Vänföreningen 
gärna vill prioritera. 
• Stöd för att bygga upp IDC:s ”reservfond” igen. Reservfonden har 
funnits i flera år och används för att kunna hålla ett lager i IDC:s butik. 
Men i december 2017 drabbades man av ett inbrott då ett antal verktyg 
och en stor del av butikslagret stals. För att komma igång igen, användes 
det mesta av pengarna i ”reservfonden”. Tack vare öronmärkta gåvor från 
några av Vänföreningens medlemmar har vi börjat bygga upp fonden 
igen, men den behöver växa ytterligare. T ex vill en av kvinnogrupperna 
tillverka batiktyger för att sälja genom IDC:s butik, men de behöver låna 
från reservfonden för att köpa batikfärger. 


