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Hoppas Er sommar varit fin! 
Tiden går fort, nu är snart hösten i antågande. Här i Torsåker har vi haft en varm och torr sommar. Så har det 
också varit i Ihushi där verksamheten vid Ihushi Development Centre (IDC) har drivits vidare på ett bra sätt. 

Ökande försäljning i IDC:s nya butik 

I fjol öppnade Ihushi Development Centre (IDC) en affär i Kisesa, den tätort som ligger närmst byn Ihushi. I 
butiken säljer man sådant som tillverkas på centret i Ihushi och av kvinnogrupperna i byn (bl a vedsnåla spisar), 
men också annat som har anknytning till IDC:s verksamhet, bl a byggmaterial och sollampor. Försäljningen 

under det första året har varit ganska blyg-
sam, men har ökat under första halvåret i år. 
Det verkar som om kunderna har hittat till 
butiken och problemet nu är att fylla den 
med varor. Den fina spegelbyrån på bilden 

här bredvid har tillverkats av snickarlärarna på yrkesskolan, med 
hjälp av några andraårselever. Spegelbyrån har alltså både haft 
en roll i undervisningen och bidragit till IDC:s egna intäkter. 
Efter att stått framme i butiken ett par veckor såldes den för 
280,000 Tanzaniashilling, ungefär 1.200:-, varav 950:- går bort i 
materialkostnad. Den här typen av möbeltillverkning kan alltså 
ge ett betydande bidrag till IDC:s inkomster. Och det är mycket 
angeläget. Vi har berättat om det här i flera tidigare nyhetsblad. 
IDC har ambitionen att stå på egna ben och fortsätta driva sin 
verksamhet, men ännu räcker inte de egna intäkterna fullt ut. 

 …men det stora problemet är bristen på rörelsekapital!  

För att öka försäljningen i butiken – och för att kunna ta på sig uppdrag att bygga regnvattentankar och annat 
som ger IDC intäkter – behöver IDC ett rörelsekapital. Det behövs för att köpa in material till möbeltillverk-
ning, för att köpa in andra varor att sälja i butiken, t ex sollampor, och för att komma igång med de olika bygg-
uppdrag som man får kontrakt på (utan att först behöva begära förskott). Men idag har IDC alldeles för lite 
egna pengar. I fjol startade vi därför en insamling till 
en ”reservfond” som IDC ska kunna använda till det 
här. I december i fjol kunde vi överföra 20.000:- till 
den här nya fonden och det var värdefullt. Men fonden 
behöver vara större. Vi vädjar därför till medlemmar 
och sympatisörer att BIDRA MED GÅVOR TILL 
RESERVFONDEN. Om ni har möjlighet, sätt in er 
gåva på bg 497-2790. 
  

Den  

Stora regnvattentankar behövs på t ex skolor och hälso-
kliniker. På IDC:s yrkesskola får murareleverna lära sig att 

bygga tankar som blir starka och hållbara.  
IDC tar också på sig uppdrag att bygga regnvattentankar. Det 

ger IDC inkomster samtidigt som ungdomarna får praktik. 



 
 

Alldeles för många barn i de kommunala förskolorna  

I maj var Lage på ett uppföljningsbesök i Ihushi och då bjöds han in att besöka de kommunala förskolor som 
haft sina förskollärare med på den fortbildning som IDC anordnade sommaren 2013. Lage berättar att det var 
påtagligt hur förskollärarna tagit till sig av fortbildningsinnehållet. På alla förskolorna fanns egentillverkade 
lekmaterial i lera, trä och papper. Förskollärarna berättade att det här materialet hade de lärt sig att skapa och 
använda under fjolårets seminarium. Men Lage konstaterade också att deras arbetsförutsättningar var extremt 
dåliga. På en av de förskolor han besökte fanns det två förskollärare, på de andra var förskolläraren ensam. Och 
barngrupperna var stora, mellan 86 och 163 barn! De olika förskollärarna hade en metodik att fånga hela barn-
gruppens intresse, genom att aktivera dem i sång eller uppgifter av olika slag. Det var imponerande att se, 
menade Lage, men även om de var duktiga att samla sina barngrupper till gemensamma aktiviteter var det 
omöjligt för dem att uppmärksamma varje enskilt barns behov. 

Varje kommunal förskola är knuten till en grundskola. Ett klassrum är avdelat till barngruppen, där barnen 
sitter direkt på cementgolvet. Det är något man kämpar för att ändra på, så att det ska finnas något slags 
madrass eller tyg för barnen att sitta på. Barnen är på förskolan på förmiddagarna och ambitionen är att de ska 
få något att äta vid tiotiden. Det finns inga kommunala pengar för det, utan man försöker komma överens med 
föräldrarna om att de ska bidra. Det lyckas man med på några av förskolorna, men ännu inte på alla.  

Efter fortbildningskursen i fjol har förskollärarna – med stöd av IDC – försökt driva krav på förbättrade förut-
sättningar i diskussioner med rektorerna och med distriktets ansvariga tjänstemän. På det uppföljnings-
seminarium (en vecka) som genomfördes i juni i år, diskuterade hur man kunde gå vidare för att få gehör för 
konkreta förbättringsförslag som t ex att dela de stora barngrupperna i en förmiddags- och eftermiddagsgrupp. 
På uppföljningsseminariet arbetade man också vidare med metodikfrågor och med teoriföreläsningar om barns 
utveckling, m m. Ett mycket lyckat seminarium! 

Ett gemensamt ”Barnens Dag” för förskolorna 

IDC försöker på olika sätt uppmärksamma och förbättra förskolebarnens situation. I maj genomfördes för andra 
året ett Barnens Dag på IDC-centret. Barngrupper från tolv förskolor deltog tillsammans med förskollärare och 
lärare, rektorer, föräldrarepresentanter och by- 
och kommunledare. Det var ett stort arrangemang 
med totalt mer än 180 barn och 150 vuxna. 
Barngrupperna hämtades med buss, alla bjöds på 
mat och barnen fick små presenter. På program-
met stod både rörelse- och sånglekar, rephopp-
ning och bollspel. Dessutom visade de olika 
förskolorna ”uppvisningslektioner” på olika 
teman: alfabetet, räkna siffror, familje-
medlemmar, m m. 
  

När barnen kom till centret välkomnades de  
med en kopp välling och en bit bröd. 



Man måste äta… 

Under fjolåret hade man en motgång på yrkesskolan i och med att flera av eleverna hoppade av studierna. När 
vi frågade varför, fanns det olika uppfattningar bland yrkeslärarna. Vi stöttade därför IDC att göra en särskild 
uppföljning och att sätta in det extra stöd som skulle behövas för att förbättra situationen. Uppföljningen 
pekade på flera orsaker, framför allt att det var flickor från de fattigaste familjerna som hade slutat. Dom hade 
mindre stöd från föräldrarna och skolavgiften hade 
känts oöverstiglig. Flera av de här flickorna hade 
också hamnat i ”dåligt sällskap” i samband med att de 
lämnat skolan – man hittade dem på ölkaféerna i 
tätorten där de lät sig bjudas av äldre män… 

Att många upplevde skolavgiften som extra 
betungande under fjolåret har att göra med de dåliga 
skördarna p g a torkan de senaste åren. För de sämst 
lottade familjerna i Ihushi har det blivit allt svårare att 
få ihop tillräckligt för det allra nödvändigaste. Många 
elever har inte heller haft pengar att betala skol-
lunchen på IDC. Från andra kvartalet i fjol hade man 
därför – i samråd med elevrådet och med föräldrarna –  
slutat laga lunch till eleverna. I stället gick eleverna 
till ett kafé i närheten av centret där de kunde få något 
enkelt att äta. 

Inför terminstarten i år diskuterade vi det här med 
IDC:s ledning och konstaterade att skollunchen är 
nödvändig: Ska man orka engagera sig i skolan, 
behöver man mat! Från Vänföreningens sida lovade vi 
att bidra ekonomiskt och nu får eleverna lunch till 
subventionerat pris varje dag. Det är en enkel men 
ganska näringsriktig lunchtallrik som bjuds: Ris och 
bönor. Råvarorna kostar 400 Tanzaniashilling per 
portion, ungefär 1:70 i svenska pengar. Eleverna betalar 
en fjärdedel, 50 shilling, och resten bidrar 
Vänföreningen med. 
Och si, hittills har närvaron på yrkesskolan varit närmast hundraprocentig och ingen har hoppat av! Vid sitt 
besök i maj kunde Lage också konstatera att det var många elever som stannade kvar och arbetade med sina 
praktikuppgifter till sent på eftermiddagarna. Vi är glada för det här och hoppas att vi har möjlighet att fortsätta 
ge det här stödet också nästa år. Det betyder ju så mycket! 

Praktiken är avgörande!  

Ska man bli en bra hantverkare, är det nödvändigt att få pröva på yrket under handledning. Praktiken är avgö-
rande. Därför har IDC en ambition att hela tiden ha arbetsmaterial tillgängligt för eleverna: Tyg till sömmer-
skorna och trävirke till snickarna. Det är inte alltid så lätt för det här materialet kostar och IDC:s budget är 
ansträngd. Man försöker få beställningar på t ex skoluniformer och enkla möbler som eleverna kan arbeta med, 
så att kostnaderna inte ska behöva belasta själva skolan, men det är hela tiden en fråga som IDC:s ledning 

brottas med. 
 
  

John Masota (t h) visar stolt det bord han har gjort som ett slags 
examensarbete. Han har gjort bordet till sig själv och fått stöd av 
sina föräldrar att köpa in det trävirke som behövs. David Esrom (t v), 
är bästa kamraten och de tänker sig att starta ett snickeri till-
sammans när de lämnar skolan. 



Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

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

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – ser fram emot fortsatt gott samarbete! 

De hiv-positiva har bildat en egen förening 

I de tre byar som IDC arbetar – Ihushi, Sese och Matale – finns idag ett 100-tal personer som är hiv-positiva. 
Deras situation är mycket bättre än för några år sedan. Nu finns bromsmediciner tillgängliga och de får stöd 
både från hälsoklinikerna i närområdet och från 
IDC:s ”peer educators”. Men ändå, de bär på en 
dödlig sjukdom! Även om de idag kan leva länge 
med hiv, så är deras situation utsatt.  

IDC har uppmuntrat de hiv-positiva att bilda en 
egen förening och att ha regelbundna möten, både 
för att stötta varandra och för att samordna krav och 
önskemål till myndigheterna. Nu är föreningen 
etablerad sedan två år, med drygt 50 medlemmar, en 
styrelse och ett bankkonto. IDC är med på deras 
möten och stöttar dem på olika sätt.  

I maj träffade Lage gruppen på bilden. De är alla 
medlemmar i föreningen och har samlats för att 
förbereda ett föreningsmöte. 

Yttre förändringar ställer nya krav på IDC 

IDC har tagit på sig uppgiften att vara bybornas ”resurscentrum för hållbar utveckling”. Man försöker bidra 
med kunskaper och metoder som ska leda till förbättringar för byborna. Det är ingen lätt uppgift, särskilt därför 
att situationen i dagens Tanzania är osäker och föränderlig. En del förändringar är till det bättre, t ex hiv/aids-
situationen. För tio år sedan arbetade IDC för att bryta tystnaden om aids – genom seminarier och bymöten och 
genom att skapa möjligheter att testa sig för hiv. Idag fungerar den offentliga hälsovården mycket bättre, men 
IDC:s hiv/aids-program behövs fortfarande – nu inriktat på stöd till de hiv-positiva. 

Den pågående klimatförändringen har hittills påverkat Tanzania på ett tydligare sätt än i Sverige. Olika slags 
”extremväder” kommer oftare än tidigare och i Ihushi har man drabbats av översvämningar och långa torr-
perioder. Eftersom byborna i första hand är jordbrukare har torkan försämrat dras situation på ett påtagligt sätt. 
Många familjer lever idag på svältgränsen. Hur ska man i byn möta den här pågående förändringen? Det är en 
fråga som diskuteras intensivt, men ingen har några bra svar. IDC har varit aktivt i de här diskussionerna och 
kanske behöver man ta initiativ till försöksprojekt på olika områden. 

IDC har varit en föregångare i nordvästra Tanzania vad gäller yrkesutbildning. Många av Ihushis ungdomar har 
fått det yrkeskunnande som krävs så att de kan försörja sig och bli aktiva samhällsmedborgare. Hittills har man 
inriktat sig på yrken som skräddare, snickare, murare, svetsare, målare, takläggare. I takt med pågående föränd-
ringar i tanzaniskt näringsliv, börjar behoven förändras. T ex har IDC startat en provkurs för elektriker och man 
är i startgroparna för att starta en körskola. Det är en spännande utveckling, men samtidigt är det inte helt lätt 
för IDC:s ledning att göra bedömningar och prioritera. 
Barns situation i Tanzania har stora brister, t ex visar statistiken att omkring 40% av tanzaniska barn under fem 
år har s k hämmad tillväxt (”stunting”). Det beror inte alltid på brist på mat, utan också på bristande kunskaper 
om behovet av näringsriktig mat för små barn. Det här är en fråga som IDC har börjat arbeta med de senaste 
åren i samarbete med kvinnogrupper och förskolor. Några matlagningskurser har redan genomförts och fler 
planeras. 

Det här är några områden som är aktuella för IDC att arbeta vidare med och där man behöver fortsatt stöd, både 
från oss i Vänföreningen och från andra samarbetspartners. Det är svåra frågor och vi ser det angeläget att 
försöka bidra på bästa sätt.  
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