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Mvua inaleta nema – Regn ger hopp! 
De senaste månaderna har det regnat i Ihushi, inte varje dag och inte så mycket att 
det blivit översvämningar. Men lagom mycket för att byborna hoppas på att få en bra 
risskörd i början av februari. Det är efterlängtat 
– senast man fick en bra risskörd var 2007! 

Riset är den viktigaste grödan i Ihushi. När 
skörden blir bra betyder det mycket för hus-
hållens ekonomi. Om vädret blir gynnsamt 
ytterligare några veckor, kommer det att bli 
möjligt för många bybor att både äta sig mätta 
och ta initiativ till förbättringar i sina liv.  

För våra vänner på Ihushi Development 
Centre (IDC) innebär förhoppningarna om en 
bra risskörd att de har chans att få tillräckliga 
intäkter för sin fortsatta verksamhet. Om det finns pengar i byn, kommer några bybor att satsa på reparationer 
av sitt hus, andra kommer att bygga nytt, några kommer att köpa nya sängar, byta ut fotogenlampor mot sol-
lampor, osv. Det innebär uppdrag till IDC som ger ökade intäkter. Vi talade med IDC:s ordförande, Emmanuel 
Buguba, på telefon häromdagen och han pratade med en nyväckt optimism om IDC:s möjligheter under 2013. 

IDC:s arbete har gett resultat… 
I december kom ett mail från Forum Syds handläggare 
med ansvar för Tanzania, Lisa Tistedt. Tillsammans 
med en handläggare från ForumSyd-kontoret i Nairobi, 
Lucy Njigua, hade hon varit på en rundresa i Tanzania 
för att besöka organisationer som hade fått Sida-bidrag 
genom Forum Syd. Hon skrev bl a: ”Lucy och jag var 
väldigt nöjda med besöket Ihushi, eftersom IDC så 
tydligt är en oerhört viktig resurs i det omkringliggande 
samhället. Det är tydligt att deras arbete har haft 
resultat och vi fick se många exempel på detta.”  
Lisas intryck från besöket stämmer väl överens med vår 
egen bedömning: IDC:s verksamhet betyder oerhört 
mycket för människor i Ihushi. Med det här nyhets-
bladet följer ett informationsblad med rubriken ”Byutveckling i Ihushi, Tanzania”, där vi sammanfattat IDC:s 
verksamhet sedan det första initiativet 1999. Det är en imponerande utveckling och vi i Vänföreningen kan 
känna oss delaktiga i det som åstadkommits. För nya medlemmar och nytillkomna läsare av nyhetsbladet 
hoppas vi att det bifogade informationsbladet kan bidra till att skapa sig en bild av IDC:s verksamhet och hur 
den har växt fram. 

…men ännu är IDC inte ekonomiskt oberoende. 
Sedan IDC bildades 1999 har vi gett ekonomiskt stöd så att IDC kunnat bygga upp sin verksamhet med egen 
yrkesskola och förskola, stöd till ett nätverk av grundskolor, stöd till kvinnogrupper, ett hiv/aids-program, m m. 
Men IDC vill inte vara ekonomiskt beroende av biståndspengar och har därför ansträngt sig att öka sina in-
täkter. 2012 var första året då man skulle klara sig med enbart egna inkomster. Tyvärr lyckades det inte helt och 
hållet. IDC:s budget för löpande kostnader motsvarar 160.000:- i svenska pengar – löner till de 14 anställda, 
pedagogiskt material till yrkesskola och förskola, underhåll av byggnader och bilar, m m. Det är inte mycket 
pengar för den omfattande verksamheten, men under 2012 tjänade IDC ihop bara drygt hälften.  

För att IDC inte skulle tvingas permittera personal, bidrog Vänföreningen med ekonomiskt stöd vid några till-
fällen under året. Vi stöttade också några särskilda satsningar, som t ex IDC:s medverkan vid NaneNane-
marknaden i augusti (som vi berättade om i Nyhetsblad nr 46). Sammanlagt bidrog vi med 62.000:- under året. 
Det var möjligt tack vare gåvor från medlemmar och sympatisörer. Stort Tack!  
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Under besöket i Ihushi träffade Lisa & Lucy olika 
personer och grupper som på olika sätt sam-
arbetar med IDC. Här sitter Lucy (längst t. v.),  
med medlemmar i en kvinnogrupp som tillverkar 
och säljer energisnåla spisar. 

Foto: Lisa Tistedt 
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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 spännande år 2013! 

Sida-bidrag för fortbildning av IDC:s anställda och medlemmar 
Vänföreningen avser att fortsätta stötta IDC i sina strävanden både att bidra till förbättringar för människor i 
Ihushi och att bli ekonomiskt oberoende. Under 2013-2014 genomför vi därför en fortbildningssatsning som 
riktas både till IDC:s anställda och till IDC:s medlemmar och styrelse. För finansieringen har vi fått Sida-bidrag 
genom Forum Syd. Som underlag för vår ansökan gjorde IDC i början av 2012 en inventering av utbildnings-
behoven. Nu när finansieringen är klar, ska vi – tillsammans med IDC – så fort som möjligt lägga upp en 
konkret plan för utbildningarna. Vi kommer att berätta mer i kommande nyhetsblad. 

Solenergiforskningen pågår  
I tidigare nyhetsblad har vi berättat om ett forskningsprojekt vid Centrum för solenergiforskning (SERC) i 
Borlänge, där IDC:s elförsörjning är i fokus. IDC har ett s k hybridsystem (dvs en kombination av solenergi 
och en dieselgenerator) som ger ström till alla byggnader på centret. 
Den typen av system skulle kunna installeras vid många andra centra 
(med t ex skolor, butiker och småindustri) där man saknar elström från 
det nationella ledningsnätet. SERC:s forskare gör en teknisk uppfölj-
ning av hur IDC:s hybridsystem fungerar. I april 2011 installerade de 
mätutrustning som registrerar ström och spänning på flera ställen i 
systemet, så att man kan se hur mycket el som genereras i systemet,  
hur mycket som används, och hur mycket som lagras i batterierna. 
Tanken är att de sedan ska kunna analysera de här mätdata och dra 
slutsatser om hur den här typen av system ska utformas så enkelt och 
kostnadseffektivt som möjligt.  

Första året som mätutrustningen var på plats, var det en del problem 
med vissa mätningar. I somras var en i forskargruppen, Caroline 
Nielsen, i Ihushi och anpassade mätsystemet så att det nu fungerar på 
avsett sätt.  

Forskningsprojektet är inte enbart tekniskt, utan har också en social 
dimension – att undersöka hur människor upplever att elsystemet 
fyller de behov de har. När Caroline var i Ihushi gjorde hon en serie 
intervjuer kring den frågan. Hon pratade i första hand med IDC:s 
anställda och eleverna på yrkesskolan, men hon sökte också upp 
andra som kommer till centret för att ladda sina telefoner, köpa kall 
läsk, kopiera papper, gå datakurs, osv – alltså bybor som använder sig 
av tjänster som IDC kan erbjuda tack vare sitt elsystem.  
Forskningsprojektet är planerat att pågå i fyra och ett halvt år år men 
redan nästa år kommer en delrapport med de första slutsatserna att redovisas.  

Dags för årets medlemsavgift 
Vackra och kyliga januaridagar – man burrar upp sig! 
Tid att betala årsavgiften, 150:- för vuxna och 20:- för 
barn och ungdom. Betala till bg 497-2790 eller pg 112 
26 69-3.  

När vi börjar ana våren, i april, siktar vi på att ha 
årsmötet. Vi skickar en kallelse när datum är bestämt. 
 

Masumbuko 
Muganga är den 
på IDC som kan 
mest om sol- 
energi. Han var 
med och assiste-
rade när Caroline 
byggde om mät-
systemet. 

Intervju med 
Sylvester Shimbe,  
en av lärarna på 
yrkesskolan. 
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