
Fortsatt ekonomiskt stöd till Ihushi Development Centre (IDC) är angeläget! 
Vi är tacksamma över fortsatt stöd från medlemmar och sympatisörer.  

Har ni möjlighet, sätt in ett bidrag på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 

Vänföreningen Ihushi 

Nyhetsblad Nr 60, januari 2018 

Ett Gott Nytt År 2018 vill vi önska våra vänner i byn Ihushi i Tanzania och alla medlemmar och engagerade i 
Vänföreningen Ihushis arbete. Samtidigt vill vi tacka för allt stöd under 2017 till verksamheten vid Ihushi 
Development Centre (IDC). Tack vare gåvor från medlemmar och sympatisörer kunde IDC fortsätta med 
förskolan, yrkesutbildningen, ungdoms- & kvinnogrupper och övrig verksamhet på ett bra sätt – trots den svåra 
torkan i området som gjort det svårt för IDC att få egna intäkter för att klara personalens löner och andra 
löpande kostnader. Nu känner vi en försiktig optimism inför 2018, men fortsatt ekonomiskt stöd är nödvändigt. 

Livgivande regn 

Torkan i området bröts i slutet av oktober och 
regnen har sedan fortsatt komma. Det betyder 
att byborna redan har fått en hyfsad skörd av 
sötpotatis och grönsaker. Nu i mitten av 
januari är majsen mogen att skördas.  
Många har också vågat sig på att plantera ris. 
Ris är traditionellt den viktigaste grödan i 
Ihushi, men som vädret sett ut på senare år är 
det ett vågspel. Ris behöver minst fyra 
månader med regn för att mogna. Men hittills 
ser det bra ut och fortsätter det att regna kan 
man skörda riset i mars. 

Generationsskifte på gång 

IDC:s ordförande Emmanuel Buguba tog 1999 initiativet till IDC och har varit avgörande för att skapa den 
framgångsrika utvecklingsorganisation man är idag. Emmanuel har gjort det här tillsammans med en engagerad 
personalgrupp och en styrelse. De senaste åren har Emmanuel fått hälsoproblem – diabetes och ett utslitet knä – 

och det har väckt frågan om att han snart behöver en efterträdare. Därför 
har allt mera av ledningsarbetet inom IDC delegerats, och en ställföre-
trädare till Emmanuel har utsetts, Thomas Joseph, som också är sam-
ordnare bland yrkeslärarna. 
Frågan om delegerat ansvar blev påtaglig under hösten, när Emmanuels 
fru, Mama Jeretruda (fotot till vänster), också fick problem med hälsan. 
Under alla år har Jeretruda varit en stark bakgrundsperson som betytt 
oerhört mycket i IDC:s interna arbete och, förstås, i familjen Buguba. 
När hon blev sjuk, la därför Emmanuel det mesta av sin tid på att stötta 
henne och se till att hon fick bästa tänkbara vård.  
Vi är glada att Jeretruda nu håller på att återhämta sig. Samtidigt kan vi 
konstatera att personalgruppen klarade arbetet på IDC alldeles utmärkt 
under hösten. ”Barnens Dag” som vi berättar om på nästa sida, krävde 
en omfattande planering som sköttes av IDC:s förskollärare tillsam-
mans med medlemmarna i det förskolenätverk som IDC har initierat. 

De fortsatta byråkratiska problemen med körkortsutbildningen (se sid 3) har hanterats framgångsrikt av IDC:s 
unge trafikskollärare John Frimatus. Den pågående omläggningen av yrkesutbildningen leds av Thomas Joseph 
i samarbete med styrelsen för Umoja Mafundi Ihushi, UMI (”Föreningen för Ihushis hantverkare”). Det pågåe-
nde generationsskiftet inom IDC ser alltså framgångsrikt ut. Emmanuel Buguba firade sin 65:e födelsedag 
under 2017 och när han snart pensionerar sig, finns det ett yngre garde som har kapacitet att driva IDC vidare.  



”Barnens Dag” i november 

”Siku ya mtoto wa Ihushi” (Barnens Dag i Ihushi) har blivit ett 
nytt positivt begrepp – inte bara i byn Ihushi utan också i byar-
na runt omkring. Idén är att barngrupper från de förskolor som 
ingår i IDC:s förskolenätverk träffas en dag för gemensamma 
aktiviteter (lekar, sånger, gruppövningar, m m) tillsammans 
med sina förskollärare och representanter för föräldrarna. 
Politiker och skolchefer bjuds också in. Dagen är en stimulans 
och uppmuntran för barn och förskollärare, samtidigt som den 
ökar medvetenheten hos politiker och föräldrar om förskolans 
möjligheter och betydelse. 

IDC har tidigare genomfört sådana ”Barnens Dag” vid tre till-
fällen. 2012 med fem förskolor, 2014 och 2015 med deltagan-
de av tio förskolor. Förskolenätverket växer och nu är 15 för-
skolor medlemmar. När tanken om ett ”Barnens Dag” togs upp 
på sensommaren 2017, ville alla vara med och man tog sig an 
planeringen med stor entusiasm. Och det behövdes, för det är 
en stor utmaning att genomföra en gemensam dag med så 
många förskolor. Man bestämde att tio barn från varje förskola 
skulle delta tillsammans med förskolläraren och minst två 
föräldrar. Alltså måste man ordna transport för ca 15 personer 
från varje förskola och försäkra sig om att grupperna var på 
plats i Ihushi vid niotiden på morgonen. Avstånden är stora, 
några förskolor ligger mer än en timmes bilresa från centret, 
på vägar som kräver fyrhjulsdriven bil. Dessutom skulle man 
komma överens om ett dagsprogram, göra inköp för att kunna 
bjuda på mellanmål och lunch till de sammanlagt 300 deltagar-
na, m m. Och försöka klara allt inom en snäv budget. 

Det blev succé! Alla 15 förskolegrupperna kom på utsatt tid 
och fick frukost (första bilden). Sedan olika exempel på 
pedagogiska övningar med siffror och bokstäver (andra 
bilden). Sedan presenter till alla förskolegrupper – övnings-
böcker till barnen och textböcker till förskollärarna (bild 3) 
med Jonas Kimbulu som utdelare. 
(Jonas är känd för många av Vän-
föreningens medlemmar efter hans 
besök i Torsåker 2003.) Sedan 
lunch och utomhuslekar med bl a 
stafettlöpning. 

Förskolenätverket en 
viktig plattform för 
förbättringar 

2011 gjorde Vänföreningen Ihushi  
och IDC en gemensam översyn av verksamheten på IDC:s förskola och konstaterade att mycket var bra, men 
också att det fanns saker som kunde bli bättre. Därför tog vi initiativ till en fortbildningssatsning som genom-
fördes 2012-2013 i samarbete med en lärarhögskola i Mwanza. I fortbildningen deltog inte bara IDC:s båda 
förskollärare utan också förskollärarna på några kommunala förskolor i närområdet. Fortbildningen blev 
oerhört uppskattad och blev ett lyft för alla deltagare. Den blev också starten till ett samarbete som sedan ledde 
fram till att IDC:s förskolenätverk startade 2014.  

Nätverkets medlemmar träffas regelbundet för ett fortlöpande erfarenhetsutbyte och för att ta olika gemen-
samma initiativ som t ex ”Barnens Dag”. Nätverket har också organiserat fortsatta fortbildningsveckor för 
medlemmarna och man försöker påverka politiker och skolchefer i kommunen för att skapa bättre förutsätt-
ningar på de kommunala förskolorna. Och det behövs verkligen för situationen på de kommunala förskolorna är 
usla med alldeles för stora barngrupper (ofta mer än 100 barn per vuxen), olämpliga lokaler och brist på hjälp-
medel. För de här diskussionerna med politiker och skolchefer är IDC:s förskola viktig som ett exempel för att 
visa på vad som är möjligt.    



Körkortsutbildningen igång – men byråkratin har tagit tid… 

”Chuo cha Mafunzo ya Udereva” kan översättas 
”Skola för körkortsutbildning”. Aldrig trodde vi väl 
att en sån skylt skulle sitta på den här bilen, när vi 
2005 hade fått Sida-bidrag för att köpa en bil till 
IDC. Bilen är en Toyota Pick-up och den har under 
åren använts mycket – för att frakta byggmaterial 
och tyger till yrkesskolan, för att skjutsa förskole-
barn till utflykter och ”Barnens Dag”, för att hämta 
besökare från Sverige på flygplatsen i Mwanza, för 
att transportera sollampor till IDC:s butik, m m. Att 
ha tillgång till en bil är oerhört betydelsefullt för en 
välfungerande verksamhet. IDC:s ledning är med-
veten om det och har underhållit bilen på bästa sätt. 

Trots att den nu är 13 år gammal, var det aldrig någon tvekan om att den kunde godkännas som körskolebil när 
trafikpolisen granskade IDC:s ansökan. 
Men som vi berättade i förra nyhetsbladet, har det ändå tagit lång tid med förberedelserna för att starta kör-
kortsutbildningen. Redan 2014 tog man beslutet, och sedan har man fört en kontinuerlig dialog både med oss i 
Vänföreningen och med trafikpolisen (som är tillsynsmyndighet för trafikskolor i Tanzania) för att skapa de 
förutsättningar som krävs för att kunna komma igång. IDC:s chaufför John Frimatus har varit på utbildning för 
att få trafikskollärarlegitimation, en ny lektionssal måste byggas, en andra körskolebil måste anskaffas, läro-
medel skulle köpas in, osv. När vi skrev det förra nyhetsbladet, var trafikpolisens godkännande klart och IDC 
började registrera elever till utbildningen. Men då dök ett nytt byråkratiskt hinder upp… 

I Tanzania behöver bilskoleelever ett personligt elevintyg för övningskörning på trafikerad väg. Elevintygen 
utfärdas av skattemyndigheten som har lokalkontor i varje kommun. Men när eleverna skulle registrera sig för 
intygen, fanns inte IDC:s trafikskola upp-
tagen. Information från trafikpolisen hade 
inte förmedlats till skattemyndigheten. 
Under november-december försökte IDC, 
med telefon och e-mail, förmå myndig-
heterna att rätta till felet, men inget hände. 
Efter trettonhelgen tog därför John 
Frimatus bussen till Dar es Salaam, en 
resa på 14 timmar. Efter tre dagar i Dar, 
med flera besök på de båda myndig-
heternas huvudkontor hade han fått felet 
åtgärdat! Så efter alla ansträngningar kan 
nu John ställa sig i den nya lektionssalen 
med korrekt registrerade elever och 
äntligen börja undervisningen.  

Inbrott i snickarverkstaden har ställt till problem 

I december drabbades IDC av ett inbrott på sin filial i närbelägna tätorten Kisesa. På filialen finns en snickar-
verkstad och en butik för försäljning av varor med anknytning till IDC:s verksamhet. Man har en nattvakt 
anställd, men just den natten var nattvakten inte på plats. Tjuvarna kom med en lastbil, bröt sig in i verkstaden 
och skruvade loss motorerna till planhyvel (bilden), cirkelsåg och svarv. De tog också diverse handverktyg och 

rensade lagret med cement och annat byggmaterial i 
IDC:s butik. Allt stuvades in i lastbilen och har inte 
synts till sedan dess. Polisen har inga spår. 

Tjuvarna försvann med värden för ungefär 20.000:- 
kronor. Det är mycket pengar för IDC, men tack vare 
att Vänföreningen har hjälpt IDC att sätta upp en 
”reservfond”, har IDC redan klarat av att skaffa nya 
motorer till snickerimaskinerna och man håller på att 
fylla på lagret i butiken. ”Reservfonden” är avsedd 
både för att kunna hålla ett lager i butiken och för att 
vara en reserv när något akut inträffar. Men nu har 
fonden krympt på ett oroväckande vis!  



Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

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

Tre prioriterade områden för oss i Vänföreningen Ihushi 
Under 2018 tror vi att IDC kan öka sina egna intäkter, men inte tillräckligt mycket. Därför behöver de fort–
satt stöd från oss i Vänföreningen Ihushi. Det är framför allt tre områden som vi har prioriterat. 
• Stöd till IDC:s förskola och förskolenätverket, bl a för att kunna fortsätta med satsningar som ”Barnens 

Dag” och fortbildningsseminarier för förskollärarna. 
• Stöd till yrkesutbildningen. IDC planerar att ställa om yrkesutbildningen i samarbete med Umoja 

Mafundi Ihushi, UMI (”Föreningen Ihushis hantverkare”). UMI består av f d elever på IDC:s yrkes-
skola. Många av dem är idag framgångsrika hantverkare som under de senaste åren tagit emot IDC:s 
andraårselever för praktik. Under 2018 planerar man att gå ett steg längre i det här samarbetet så att 
UMI:s medlemmar tar på sig mer ansvar för praktik och handledning.  

• Stöd för att bygga upp IDC:s ”reservfond” igen, efter inbrottet i snickarverkstaden (se sid 3). 

Vill du vara med och bidra, sätt in en gåva  
på vårt bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 

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

Samarbete och dialog 

Samarbete är en nyckel för framgång, brukar Emmanuel Buguba säga. Alltsedan Ihushi Developent Centre 
(IDC) bildades 1999, har det varit en av ledstjärnorna i arbetet. IDC har envetet verkat för att påverka byborna 
att gå samman i olika slags samarbeten för att gemensamt ta steg för förbättringar – inom och mellan kvinno-
grupperna, bland ungdomarna på yrkesskolan, mellan föräldrarna till förskolebarnen, osv. Men också genom 
ömsesidiga erfarenhetsutbyten med andra organisationer, t ex när det gäller arbetet mot hiv/aids eller för 
ansträngningar att stoppa avskogningen i området. 

På samma sätt är det samarbete och dialog som bäst beskriver kontakten mellan Vänföreningen Ihushi och IDC. 
Vi besöker IDC regelbundet och däremellan har vi tät telefonkontakt för att efterhand dryfta de frågor som är 
aktuella. Samtidigt är rollerna mellan oss tydliga: IDC identifierar vilka frågor som ska prioriteras, medan vi 
gemensamt undersöker vad slags lösningar som är möjliga. Ofta innebär det att vi på den svenska sidan behöver 
samarbeta med andra organisationer, både för att få tillgång till kunskap och för att få hjälp med finansiering.  
Aktuellt just nu är ett projekt tillsammans med Karagweföreningen i Borlänge, som sedan många år samarbetar 
med KARADEA, en organisation som verkar i ett område på västra sidan av Victoriasjön. KARADEA och IDC 
har tidigare samarbetat om solenergifrågor, och det har 
väckt intresse för erfarenhetsutbyte om metoder för att 
bygga regnvattentankar, samtidigt som man i ett sådant 
gemensamt projekt skulle dela erfarenheter om 
projektledning. Karagweföreningens Ingegerd 
Kjellberg har tagit fram ett bra projektdokument för 
ansökan om Sida-bidrag, men tyvärr har Forum Syd 
sagt nej. Men tillsammans avser vi att ändå fullfölja 
projektet, med en snävare budget. I kommande nyhets-
blad kommer vi att berätta mera. 

Tack för gåvor 

Ihushi Development Centre (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 under 2017 fick man det än besvärligare genom att 
regnen uteblev. Men IDC klarade av det, tack vare att personalen halverade sin lön och att vi i Vänföreningen 
kunde förmedla de gåvor vi fått från medlemmar och sympatisörer. Stort Tack till er alla! Sammanlagt under 
året var det mer än 150 olika personer som bidrog till stödet. Vi kan inte nämna alla namn, men vi vill lyfta 
fram två jubilarer, som uppmanade sina vänner att skänka eventuella födelsedagsgåvor till Ihushi, nämligen 
Marie Andersson i Helsingborg som fyllde 50 i april, och Jan-Erik Magnusson i Torsåker som fyllde 80 i 
december. Stort Grattis till er båda och varmt tack till er och era vänner för gåvorna. 
 


