
Fortsatt ekonomiskt stöd till Ihushi Development Centre (IDC) är angeläget! 
IDC klarar mycket av sin verksamhet med egna intäkter,  

men för en del aktiviteter, t ex förskolan, är man fortfarande beroende av externt stöd.  
På sid 3 berättar vi om planerna för 2019 och på vilka områden vi i Vänföreningen Ihushi hoppas kunna bidra. 

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

Vänföreningen Ihushi 
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Nu i februari fyller Vänföreningen Ihushi 20 år! I februari 1999 var vi en grupp vänner i Torsåker-Hofors som 
samlades till ett konstituerande möte, kom överens om stadgar och valde en styrelse. Då hade Lage Bergström 
och jag redan haft kontakt i flera år med människor i byn Ihushi vid Victoriasjön i Tanzania. Vi visste att dom 
höll på att bilda en egen förening och vi hade redan pratat om att starta någon form av organiserat samarbete.  
Några månader senare, sommaren 1999, var vi en grupp som reste till Ihushi. Byborna förde då fram förslag om 
ett ungdomsprojekt och under besöket konkretiserade vi 
det till en satsning på en yrkesskola. Bilden till höger är 
från ett möte där vi formellt åtog oss att samarbeta. 

Året därpå hade Ihushi Development Centre (IDC) 
bildats under ledning av vår gode vän Emmanuel 
Buguba (längst till höger på bilden). För att komma 
igång med yrkesskolan, började han med att samla en 
grupp ungdomar till sitt hem i byn. Ett sädesmagasin 
blev klassrum och den praktiska undervisningen gavs 
utomhus. Det var en start i liten skala men en start som 
bäddade för fortsatta framgångar  
Under åren som gått har IDC under Emmanuels ledning 
vuxit till en utvecklingsresurs för Ihushi och grannbyarna, med sammanlagt 15,000 invånare. Mer än 240 
ungdomar har fått yrkesutbildning och arbetar nu som hantverkare i området. IDC har en egen förskola och 
samordnar ett nätverk med 15 kommunala förskolor. Sedan flera år håller IDC i ett hiv/aids-program, man 
anordnar seminarier, organiserar kvinnogrupper, driver en trafikskola, ger stöd till primärskolorna, ger råd i 
miljöfrågor – och mycket mer. T ex finns i närområdet bortemot 100 stora regnvattentankar på skolor och 
hälsokliniker, alla byggda av IDC:s hantverkare.  

I alla de här framgångarna har vi i Vänföreningen varit delaktiga. Vi har regelbundet besökt Ihushi och vid 
några tillfällen har grupper från Ihushi kunnat besöka oss. Det har gjort att vi lärt känna varandra väl och att det 
har blivit lätt att samarbeta kring olika konkreta projekt. Det är Emmanuel och andra i IDC:s ledning som har 
satt upp målen och gjort prioriteringar, men vi har varit rådgivare och hjälpt till att lösa de olika problem som 
dykt upp i arbetet. Vänföreningen har också stått för finansieringen, tack vare Sida-bidrag och gåvor från 
medlemmar och sympatisörer. Omkring 4 miljoner kronor har vi förmedlat under de här åren. 

Bybornas egen utvecklingsresurs  

Jämfört med 1999 är det mycket som har blivit bättre i Ihushi. Det beror på flera olika saker, t ex har samhälls-
förändringar på nationell nivå i Tanzania betytt en del. Ett exempel är IT-tekniken och mobiltelefonernas sprid-
ning. Idag har väldigt många i Ihushi en egen ”smartphone”, många är aktiva på sociala medier och betalningar 

förmedlas genom det s k Mpesa-systemet (som liknar 
Swish).  

Men ändå, om man frågar byborna i Ihushi så hävdar 
dom att det är IDC som har betytt mest. IDC:s arbete 
har gett resultat, inte bara genom konkreta saker som 
yrkesutbildning och vattentankar, utan också genom 
att ingjuta ett tänkande av att ”tillsammans kan vi få 
det bättre här i byn”. 

Ett exempel på det är ett aktuellt initiativ om ett 
”Forum för utveckling” som diskuteras på bilden till 
vänster. Mer om det på nästa sida.  



Forum för utveckling 

29 januari 2019 genomför man ett ”Forum för utveckling” på IDC:s lärocenter i Ihushi. Det är ett gemensamt 
initiativ mellan IDC och ledningen för den kommundel där byn Ihushi ingår. Tanken är att samla alla grupper 
som finns organiserade i området till en gemensam manifestation – alltså kvinnogrupper, ungdomsgrupper, 
sparlånegrupper, odlargrupper m fl. Man har identifierat 35 sådana grupper, varav hälften är organiserade av 
IDC. De här 35 grupperna förbereder sig nu för att berätta om sin verksamhet, och visa exempel, på Forum-
dagen 29 januari. 

Till det här evenemanget är alla bybor inbjudna liksom kommunpolitiker och tjänstemän. Tanken är att 
informera om de olika aktiviteter som pågår, berätta om erfarenheter och stimulera till nya tankar och initiativ. 
Vi hoppas att dagen blir en framgång som hjälper byborna framåt. 

Förskollärarfortbildning och ”Barnens Dag” 

Under 2018 riktade vi huvuddelen av vårt ekonomiska stöd till IDC:s förskola och till det förskolenätverk som 
IDC samordnar. På förskolan finns 35 barn, 5-6 år. Sedan starten 2003 leds verksamheten av två förskollärare 
(utan formell utbildning, men med intresse och fallenhet för yrket) och förskolan fungerar som föredöme för de 
15 kommunala förskolor som ingår i nätverket.  

Föräldrarna till barnen på förskolan betalar en avgift, men den täcker bara en mindre del av kostnaderna.  
I Tanzania finns inga statliga bidrag att få och att själv skapa egna intäkter är svårt. Det är skälet till att vi i 
Vänföreningen har valt att i första hand rikta vårt stöd till förskolan. Vi delar också IDC:s bedömning att det är 
nödvändigt att själv driva en förskola för att kunna föra en diskussion med kommunen om förbättringar i de 
kommunala förskolorna. Och förbättringar är verkligen nödvän-
diga. Idag är det vanligt att en kommunal förskollärare (som 
ensam vuxen) har hand om en barngrupp på 150 barn!  

Förskolenätverket har funnits sedan 2014 och arbetar för att påver-
ka kommunen att skapa rimliga förutsättningar för förskolorna. 
Vad gäller barngruppernas storlek har man ännu inte lyckats, men 
flera andra mindre steg framåt har tagit, vad gäller pedagogiska 
hjälpmedel och tillgång till fungerande klassrum.  
Under 2018 har vi gett stöd till två särskilda aktiviteter, en 
fortbildningsvecka för förskollärarna, och ”Barnens Dag” som 
arrangeras på IDC-centret, med barn från alla 15 förskolorna och 
med politiker och tjänstemän från kommunen. 

Nya Solvatten-behållare till Ihushi 

I augusti 2018 fick Ihushi en ny sändning med Solvatten, alltså behållare 
som renar förorenat vatten genom solens ultravioletta strålar. Redan tidi-
gare fanns i Ihushi 280 behållare, dvs hos vart 10:e hushåll. Behållarna har 
skänkts av Soroptimisterna Sverige – en storartad gåva – och har delats ut 
till ensamstående mödrar och till hushåll med föräldralösa barn och 
handikappade barn, t ex barn med albinism, se bilden. 
Den nya sändningen bestod av 36 behållare. Eftersom de mest resurssvaga 
hushållen redan har fått behållare, valde IDC att fördela de här nya 
behållarna genom att sälja dem till ett pris som är möjligt för en vanlig 
familj att betala (ungefär en femtedel av den verkliga kostnaden).   

Förskollärarnas fortbildning är praktiskt 
inriktad med mycket erfarenhetsutbyte och 
metodövningar. På bilden här ovanför övar 
man en sång om alfabetet. 
 
På ”Barnens Dag” i oktober deltog 180 
förskolebarn och ett 40-tal vuxna. Man 
visade pedagogiska gruppövningar, sjöng 
tillsammans, delade ut gåvor (bollar och 
skrivböcker), m m. 
 



Dialog om yrkesutbildningen med President’s Office 

Yrkesutbildningen i Tanzania är dåligt utbyggd i Tanzania och de senaste åren har det gjorts ansträngningar på 
nationell nivå för att satsa på det här området – både inom skolans ram och genom olika samarbeten med 
näringslivet. Men ännu syns det inte så mycket av det här ute i landet. T ex är IDC:s yrkesskola fortfarande den 

enda i Magu District (alltså den kommun Ihushi ingår i), 
med mer än en halvmiljon invånare.  
I augusti fick IDC:s yrkesskola besök av en delegation under 
ledning av Dr Ave Maria Semakafe, statssekreterare på 
President’s Office i Dar es Salaam. Besöket var en del i en 
rundresa i landet för att samla information inför ett nytt 
program om yrkesutbildning. Besökarna visade intresse och 
uppmärksammade särskilt att nästan alla som tagit examen 
nu försörjer sig på sitt yrkeskunnande.  

Efter besöket har IDC haft fortsatta kontakter med 
Dr Semakafe och det är inte omöjligt att IDC kan få fortsatt 
finansiering av yrkesskolan inom ramen för det program 
som håller på att utformas på President’s Office. Men det 
dröjer innan ett slutligt besked om detta kan komma. 

Framgångsrikt samarbete med f d yrkesskolelever, men också nya problem! 

Under 2018 har IDC fortsatt samarbetet med Umoja Mafundi Ihushi, UMI (”Föreningen Ihushis hantverkare”) 
som består av f d elever på IDC:s yrkesskola. UMI:s medlemmar har i flera år tagit emot IDC:s elever för 
praktik. Nu har man gjort de här praktikperioderna längre – UMI tar på sig mer ansvar för handledning av 
eleverna samtidigt som de arbetar som hjälpredor/hantlangare. Det här fungerar bra för murar- och svetsar- och 
snickarelever. Sömnadseleverna däremot behöver en längre träningsperiod på skolan innan det fungerar bra att 
praktisera hos någon av UMI:s skräddare/sömmerskor. Det här har man prövat ut i god anda och nu finns en 
plan för fortsatt samarbete kring praktik och handledning. 

Ett skäl för att göra den här omställningen har varit att minska 
kostnaderna för IDC i och med att UMI tar över mer av ansvaret. Så 
verkar det också bli. Men vad man inte riktigt hade tänkt på, i förväg, är 
att också IDC:s intäkter minskar. Förut kunde IDC ta på sig olika 
byggjobb som utfördes gemensamt av elever och yrkeslärare. De här 
uppdragen gav praktik till eleverna och samtidigt intäkter till IDC som 
kunde användas till lärarlöner m m. Nu är det i stället UMI:s 
medlemmar som får de här intäkterna, vilket förstås är rätt och riktigt.  

Konsekvenserna för IDC är att man nu bara har två yrkeslärare på 
lönelistan, mot fem för något år sedan. De tre andra har i stället blivit 
medlemmar i UMI och medverkar aktivt i de nya samarbetsformerna. 
IDC:s möjligheter att avlöna sina två kvarvarande yrkeslärare är osäkra. 
Under hösten 2018 var det bara körkortsutbildningen och butiken som 
gav ett överskott, men intäkterna därifrån ska också användas till andra 
nödvändiga löpande kostnader, t ex underhåll av byggnader, bilar och 
maskiner. IDC har därför frågat oss i Vänföreningen om vi kan bidra 
ekonomiskt för att säkra de två yrkeslärarnas löner under 2019. 

Planering inför 2019  

Stora delar av IDC:s verksamhet klarar IDC utan externt ekonomiskt stöd, tack vare egna intäkter eller att 
kostnaderna täcks av dem som deltar i respektive aktivitet. Det gäller t ex ”Forum för utveckling” (se föregå-
ende sida) och det mesta av annat samarbete med kvinno- och ungdomsgrupper. Samma sak med hiv/aids-
programmet som i huvudsak sköts på frivillig/oavlönad grund av engagerade bybor. Körkortsutbildningen är 
en annan sådan verksamhet som fungerar bra och som dessutom ger ett mindre överskott att användas i IDC:s 
övriga verksamhet. 

Men vad gäller förskolan/förskolenätverket och yrkesutbildningen räcker de egna pengarna inte, som vi har 
berättat om här ovanför. Vi i Vänföreningen vill gärna bidra med det som saknas, men för att det ska bli 
möjligt är vi beroende av gåvor från medlemmar och sympatisörer. Därför, har ni möjlighet att bidra, sätt in en 
gåva på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779.  

Sospeter Masanyiwa (i röd keps) är en 
av de två kvarvarande yrkeslärarna. Här 
med några av sömnadseleverna. 
 



Vi i styrelsen – Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, Ylva Derfer, Birgitta Lindgren,  
 och undertecknad – ser fram emot fortsatt samarbete under 2019.  

Glöm inte att betala årsavgiften, 150:-, till 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 

Tack för allt stöd under 2018  

Stort TACK, medlemmar och sympatisörer, för alla gåvor under 2018. De har gett oss möjlighet att förmedla 
88.450:- till IDC. Det är mycket pengar och vi har haft fortlöpande telefonsamtal med IDC:s ledning för att 
försäkra oss om att pengarna används ansvarsfullt och till syften som vi varit överens om. I rutan sammanfattar 
vi hur IDC har använt pengarna: 

Både IDC och vi i Vänföreningens styrelse är oerhört tacksamma för de många olika gåvor som gjort det 
möjligt att förmedla det här ekonomiska stödet till IDC:s verksamhet. Några har bidragit med större summor, 
andra har gett mindre bidrag, men alla har varit betydelsefulla för att helheten har blivit så bra.  
Stort och varmt TACK till alla! 

Jan-Erik har lämnat oss 

I november drabbades vi av ett sorgebesked. Vår gode vän Jan-Erik Magnusson gick bort efter en tids 
sjukdom. Jan-Erik har varit en aktiv och värdefull styrelsemedlem i Vänföreningen Ihushi, sedan starten.  
Jan-Erik var en stark kraft i styrelsearbetet med sin lyhördhet, engagemang och värme. Han kommer att bli 
saknad. Och han är saknad i Ihushi där man minns honom som den nyckelperson han var för samarbetet 
mellan IDC och Vänföreningen. Jan-Erik har framför 
allt engagerat sig i stödet till yrkesutbildningen, base-
rat på sin långa erfarenhet som slöjdlärare i Hofors-
Torsåker. När han besökte Ihushi ägnade han också 
mycket tid och intresse åt eleverna på yrkesskolan.  

Samtidigt som vi Torsåkers kyrka följde Jan-Erik till 
den sista vilan, ordnade Emmanuel Buguba en 
minnesstund för Jan-Erik i sitt hem i Ihushi. Ett 80-
tal personer kom till minnesstunden och några av 
dem syns på bilden där de sitter med foton av Jan-
Erik. De kom för att sörja tillsammans, men också 
för att markera sin tacksamhet för den vänskap och 
det samarbete som Jan-Erik har varit en viktig del av, 
under så lång tid. 
 

• Till förskolan och förskolenätverket, 57.200:- 
Löner till förskollärarna, till hon som lagar mat till barnen och de två nattvakterna.  
Regelbundna möten för erfarenhetsutbyte inom förskolenätverket, samt en  
fortbildningsvecka för förskollärarna  
”Barnens Dag” i oktober, med barn, föräldrar och förskollärare från 15 kommunala  
förskolor samt kommunpolitiker och kommuntjänstemän. 

• Till yrkesutbildningen, 14.000:- 
Utbildningsdagar med UMI-medlemmar angående handledning av praktikanter. 
Perioder med teoriundervisning på yrkesskolan. 
Testprojekt för ökat samarbete mellan kvinnogrupper och UMI, för att ta fram nya produkter 
att sälja i IDC:s butik (t ex nya modeller av små bränslesnåla spisar). 

• Till utbildningsdagar, utvärderingsmöten m m, med kvinno- och ungdomsgrupper, 
samt för kostnader för att ta emot en besöksgrupp från Sverige. 12.250:- 

• Bidrag till IDC:s reservfond (att användas i första hand för att hålla ett lager i IDC:s butik),   5.000:- 

                                                                                                                                        Summa 88.450:- 
 


