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Det gångna året har bjudit på både framgångar och problem för våra vänner i Ihushi Development Centre 
(IDC). Till framgångarna hör det nybildade nätverket av hantverkare (som vi berättar om här nedanför) och 
fortbildningen av förskollärare (som vi berättat om i tidigare nyhetsblad). Till problemen hör att den ”manager” 
som anställdes 2013 inte klarat arbetsuppgifterna så bra och därför har fått sluta. Ett annat problem under 2014, 
var att lastbilen fick ett motorhaveri som var dyrt att reparera och därför ledde till en försvagning av IDC:s 
redan tidigare ansträngda ekonomi. Ledningsfrågan och ekonomin är problem att lösa under 2015, så att 
innehållet i verksamheten kan gå fortsatt framåt! 

Ihushis hantverkare bildar nätverk!  

Det senaste året har kontakterna mellan IDC och f d yrkesskolelever blivit tätare i och med att flera av de f d 
eleverna tagit emot andraårselever för praktik. Flera förslag har förts fram om att organisera det här samarbetet 
på ett mer systematiskt sätt och i september hölls ett 
möte för att diskutera de olika idéerna. Mer än 120 f d 
elever kom till mötet och engagemanget var stort. Många 
av de f d eleverna är idag framgångsrika hantverkare 
(snickare, murare, svetsare, skräddare, målare, tak-
läggare) med en stor kundkrets och stabila inkomster. 
Det är vanligt att man arbetar gruppvis där grupperna 
fungerar som ett slags kooperativ. Var och en i gruppen 
har egna verktyg, men få har alla verktyg man behöver 
och därför lånar man av varandra. När någon i gruppen 
får ett jobb, t ex en snickare får en beställning på dörrar 
till ett husbygge, kommer han överens med en eller flera 
i gruppen om att göra jobbet tillsammans och dela på 
inkomsten. Det här samarbetet fungerar bra och det finns 
normer för hur man delar på vinsten för 
varje jobb, t ex att den som har kund-
kontakten får en större del. 
På mötet i september bestämde man att 
bilda en förening, Umoja Mafundi Ihushi 
(UMI), som betyder ungefär ”Föreningen 
Ihushi’s Hantverkare”. UMI ska dels ha 
ett gemensamt sparlånesystem, dels stötta 
varandra med marknadsföring och kon-
takter. Tillsammans med IDC ska före-
ningen dessutom skapa former för vidare-
utbildning och utveckla systemet för 
praktik för IDC:s andraårselever. 

 …men de unga kvinnorna då? 

I UMI är de unga männen i majoritet och i styrelsen finns bara en ung 
kvinna med. Det är tvärtom gentemot elevtiden på yrkesskolan där 
flickorna – som alla utbildar sig till skräddare – är i klar majoritet. 
Men många av flickorna gifter sig efter examen och de arbetar hemma 
med sin symaskin. Många av dem är framgångsrika med en stor kund-
krets, men de är inte organiserade på samma sätt som snickare och 
murare. Men det här börjar förändras, redan finns ett antal syateljéer i 
området, och flera av dem har valt att bli medlemmar i UMI. En av 
dem är Mariam Emmanuel på bilden till vänster. Hon tog examen 
2011 och har nu öppnat en syateljé i närbelägna tätorten Kisesa, 
tillsammans med en annan f d elev.  

Bahati Joseph tog examen på 
IDC 2006 och har arbetat som 
snickare sedan dess. På bilden 
ovan arbetar han med en 
beställning på fyra fönster. 
Bahati valdes till ordförande för 
UMI på mötet i september. 

Till sekreterare i UMI valdes 
Pascal Kashonele som arbetat 
som murare sedan 2005. Idag 
fungerar han närmast som 
byggmästare. Han tar på sig 
uppdrag att bygga t ex ett 
bostadshus och då organiserar 
han ett arbetslag med de 
murare, takläggare och snick-
are som behövs för uppdraget. 

Fo
to

n 
i N

yh
et

sb
la

de
t: 

Em
m

an
ue

l B
ug

ub
a 

& 
La

ge
 B

er
gs

trö
m

 



Jordbruket betyder mycket för människors försörjning   

I Ihushi har alla bybor en ”shamba”, dvs en åker eller 
trädgård. Man odlar både för den egna familjen och för 
att sälja. Man räknar med att för ”normalfamiljen” 
kommer ungefär hälften av hushållets inkomster från 
den egna odlingen och andra hälften från arbete utanför 
hemmet. Också en lärare eller en snickare har alltså en 
shamba som betyder mycket för familjens försörjning.  
Ris är den viktigaste grödan i Ihushi, men ris är bero-
ende av goda regn under odlingssäsongen och de 
senaste åren har man fått dåliga skördar eftersom 
regnen uteblivit. I byn pågår därför intensiva diskus-
sioner för att pröva sig fram till andra grödor och andra 
metoder som bättre klarar de nya väderförhållandena.  

”Shambadarasa” för kvinnogrupperna 

”Shambadarasa” är swahili och betyder ungefär ”klassrum 
ute i fält”. På engelska säger man ”farmers’ field school”. Det 
är en metod för jordbruksrådgivning, som bygger på att råd-
givaren träffar odlarna regelbundet under odlingssäsongen. 
Då kan man tillsammans diskutera odlingsarbetet, föreslå 
åtgärder och lära av erfarenheterna. IDC:s kvinnogrupper har 
i flera år satt ”shambadarasa” högst på listan över vilka 
utbildningar man vill att IDC ska organisera, men torkan har 
varje år satt hinder i vägen. Nu i oktober kom regnen igång 
på ett lovande sätt och då startade man också en 
”shambadarasa” 

IDC har tio kvinnogrupper med totalt ca 150 medlemmar och 
tanken är att alla ska få del av rådgivningen. Ett stort fält har 
plöjts upp och delats in i tio lika stora lotter så att varje grupp 
får var sin lott. Grupperna har sedan valt var sin gröda att 
odla – majs, hirs kål, bönor, etc. Varje grupp sköter sin 
odlingslott och varannan vecka träffas alla för att tillsammans 
med en jordbruksrådgivare analysera hur det växer på de 
olika lotterna och diskutera vad som behöver göras de 
kommande två veckorna. 
 
  

Bilder från ett 
shambadarasa-
möte, då en av 
kvinnogrupperna 
planterade majs  
på sin odlingslott. 
De hade tagit  
hjälp av några 
ungdomar från 
yrkesskolan och 
jordbruksrådgiva-
ren, George 
Mayenga (i blå 
skjorta), var på 
plats och kommen-
terade arbetet. 



Reparationer av vattentankar 

Att samla regnvatten är en bra metod om man har tillgång till byggnader med plåttak. Regnvatten är rent och 
det kan ledas från taken till särskilda vattentankar. Men det är en konst att bygga hållbara vattentankar i betong 
utan att använda för mycket cement och arme-
ringsjärn, som ju är dyra material i Tanzania. 
Som vi har berättat i tidigare nyhetsblad, har 
IDC utvecklat ett mästerskap i att bygga 
regnvattentankar och under de sista tio åren 
har man byggt ett 70-tal tankar, framför allt 
stora tankar (på 25 – 60m3) för skolor och 
hälsokliniker. Alla skolor i Ihushi har IDC-
byggda tankar, men det finns sådana tankar 
också i byar mer är 200 km bort. När IDC får 
ett uppdrag att bygga en tank bildar man ett 
arbetslag med en av yrkesskolans lärare, några 
f d murarelever och några andraårselever på 
yrkesskolan. Det ger praktik till eleverna och 
inkomst till IDC. 

Alla IDC-byggda regnvattentankar är idag i 
bra skick, men i Mwanza-området finns andra 
tankar – byggda av andra än IDC – som börjar 
bli i behov av reparationer. Det är framför allt 
för att byggarna brustit i grundarbetet, något 
som ofta leder till att det blir sprickor i 
betongen efter några år.  

Bilderna till höger visar reparationsarbetet på en 
vattentank vid en grundskola 150 km norr om 
Ihushi. Ett arbetslag från IDC gjorde jobbet i 
november. Grunden och taket behövde repare-
ras, nya hängrännor behövde sättas upp och 
anslutas till tanken. Sedan målades tanken och 
nu är den som ny! 

 

IDC har startat en körskola  

Det är många ungdomar i Ihushi och området runtomkring som vill skaffa sig körkort, men närmaste körskola 
finns i storstaden Mwanza. Därför har IDC startat en körskola, som stöd till ungdomarna men också med 
förhoppning att körskolan ska ge bidra till IDC:s intäkter på ett betydelsefullt sätt. 

I tätorten Kisesa, i samma byggnad där IDC har sin butik, har man inrett ett rum för teoriundervisning. Som 
hjälpmedel finns trafikmärken målade på 
väggarna i lektionssalen och på väggen 
utanför. John Frimatus har arbetat som 
bilförare på IDC sedan 2005 och varit 
ansvarig för IDC:s bilar. Han är nu en lugn 
och erfaren förare som är beredd att ta sig 
an uppgiften som körskolelärare.  

IDC:s pick-up är nio år gammal, men har 
underhållits väl. Nu har den fräschats upp 
och anpassats med de säkerhetsfunktioner 
som krävs i en körskolebil. 

  



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 – önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!  

Och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete under 2015! 

Virkgruppen jobbar på!  

Hösten 2012 lämnade vi över flera påsar med virkgarner som en gåva till kvinnor i Ihushi från Prat och Skapa-
verkstan inom Torsåkers Församling. Gåvan togs väl emot och det bildades en särskild ”virkgrupp” med tio 
virkningsintresserade medlemmar från IDC:s vanliga kvinnogrupper. Ihushi-kvinnorna berättade att virkade 
dukar är populära men att både virknålar och garn är dyrt i Tanzania och svårt för dem att köpa. När vi gjort 
fortsatta uppföljningsbesök under 2013 och 
i år har vi därför varje gång haft med mera 
virkgarner som vi överlämnat till 
virkgruppen. 
När Lage Bergström träffade några av 
gruppmedlemmarna i oktober i år, visade 
de stolta upp några av sina alster. Alla 
garner de har fått har blivit dukar, som de 
använt själva för att pryda sina eller 
släktingars hem. Men nu, berättade de, 
skulle de börja sälja sina dukar i IDC:s 
butik. Tanken är att kvinnorna då kan få 
inkomster för att kunna köpa mera garn så 
att de kan fortsätta virka – och dessutom 
göra en liten vinst på varje duk. 

Tillägg i skrivande stund: På telefon får vi 
höra att virkgruppen lämnat in tio dukar för försäljning i IDC:s butik. Och redan efter någon dag kom en man 
in och köpte alla dukarna (troligen för att sälja vidare inne i storstaden Mwanza). Roligt! 

Tack för gåvor!  

Stort Tack för de olika gåvor som kommit under året: pengar till Reservfonden, till egenavgiften för Sida-
bidraget, till särskilt stöd för förskolebarn och föräldralösa yrkesskolelever, till frimärken och annan admini-
stration, gosedjur till förskolebarnen, virkgarner till kvinnorna och blixtlås till sömnadseleverna. Ett särskilt 
tack till Kent Marcus och Hedesunda Idrottsförening som skänkt T-shirtar och kepsar till yrkesskolans examen. 
Alla de här gåvorna är värdefulla bidrag som gör det möjligt för os att fortsätta stödet och samarbetet med 
vännerna i Ihushi. TACK! 
  

Elefanten här ovanför fanns med bland de gosedjur 
som skänkts av syskonen Gusten, Thea, Paul, Trine 
och Judith i Harkskär. Men elefantens öron var 
skadade och därför bad vi sömnadsläraren Sospeter 
att sätta på ett par nya öron. Han såg uppgiften som 
ett hedersuppdrag, och si, nu är elefanten hel och 
barnen är glada! 


