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

men för en del aktiviteter är man fortfarande beroende av externt stöd.  
På sista sidan berättar vi om på vilka områden vi i Vänföreningen Ihushi hoppas kunna bidra under hösten. 

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

Vänföreningen Ihushi 

Nyhetsblad Nr 63, juli 2019  

Första halvåret 2019 har varit en händelserik men inte problemfri period för våra vänner i byn Ihushi vid 
Victoriasjön i Tanzania. Svårigheterna har handlat om att regnen uteblev under februari-mars-april och alla 
odlingar torkade bort. Som en konsekvens fick byborna ingen risskörd. I april skulle risfälten normalt vara 
gröna med halvmeterhöga plantor på väg att gå i ax, men i våras var fälten gulbruna och snustorra, som på 
bilden till höger.  

Jordbruket står normalt för hälften av hushållens 
inkomster och när torkan slår till på det här sättet måste 
byborna spara in på det mesta för att klara maten till 
familjen. För många hushåll blir det en otillräcklig och 
ensidig kost.  
De senaste tio åren har det varit torrperioder av det här 
slaget vartannat eller var tredje år. Och dessemellan har 
det varit så kraftiga regn att vägar spolats bort och hus 
och latriner översvämmats, något som knappast före-
kommit tidigare i Ihushi. 

Det är påtagligt för alla att något håller på att hända 
med klimatet. Men vad göra?  

Klimatomställning på bynivå 

För Tanzanias del handlar klimatomställningen inte om att minska koldioxidutsläppen som vi behöver göra i 
Sverige och i den industrialiserade delen av världen. För människorna i Ihushi är klimatomställningen i stället 
en akut fråga som handlar om överlevnad. Det som krävs är att anpassa odlingarna till nya väderförutsättningar 
och dessutom hitta nya sätt att komplettera hushållens inkomster. De här frågorna diskuteras mer och mer bland 
byborna – och kanske mest intensivt i byns kvinnogrupper. Det är ju kvinnorna som har huvudansvaret både för 

odlingarna och för att hushållsinkomsterna ska räcka till för 
det nödvändigaste för familjen – mat och kläder, barnens 
skolgång, m m. 

På bilden till vänster har ledarna för kvinnogrupperna 
samlats till ett av flera möten som hållits under våren med 
Emmanuel Buguba, 
ordförande för 
Ihushi Development 
Centre (IDC). De 
här mötena har 
resulterat i några 
konkreta initiativ 
som vi berättar om i 
det här nyhetsbladet. 
 

 
 

  

Bilden till höger visar ett exempel på kvinnogruppernas 
arbete under våren: Att tillverka små bränslesnåla spisar 
(brända i lera) som kan säljas och ge kvinnorna inkomster, 
samtidigt som de bidrar till att minska behovet av bränn-
ved (och alltså ökar möjligheterna att återbeskoga mark 
där träden huggits ner.) 
 



”Nu lyssnar männen på det vi har att säga!” 

Inför Vänföreningens årsmöte i april, bad vi IDC ordna ett utvärderingsmöte med kvinnogrupperna för att få 
deras bild av vad som hänt under de 20 år som vi har samarbetat. Har 
livet blivit bättre för dem? Kvinnorna tog frågan seriöst och ordnade 
flera möten där sammanlagt mer än 160 kvinnor deltog. Vi fick svar 
där dom talade om stora förändringar som sammanfattades i fem 
punkter. Som första punkt tog man upp att kvinnor i Ihushi nu är fria 
att säga sin mening på bymöten av olika slag. "Vi säger ifrån vad vi 
tycker," berättade dom, "och nu lyssnar männen på det vi har att 
säga." Kvinnorna betonade att det nog förekom att en del bykvinnor 
reste sig upp på möten tidigare också, men då blev dom inte tagna på 
allvar.  

Kvinnogrupperna tar nya intiativ  

I samband med utvärderingsmötena diskuterade kvinnorna också 
dagens situation, vad de kunde göra gemensamt för att minska 
effekterna av den pågående torkan. De konstaterade att ”nu när det är 
meningslöst att arbeta på risfälten, får vi ta tag i andra saker som kan 
ge inkomster till hushållet”. Som ett första steg samlade man ihop 
idéer från medlemmarna som resulterade i en handlingsplan med tre 
delar: 

(1)   Erfarenhetsutbyte mellan grupperna för att lära ut det som man är bra på, till medlemmar i andra grupper. 
Alltså t ex att spisgruppen delar med sig av sitt kunnande (se bild 
föregående sida). Och att batikgruppen lär ut batiktillverkning till 
kvinnor från andra grupper, se bild till vänster. 
(2)   Pröva-på-dagar där medlemmar från olika grupper testade nya 
idéer att tillverka saker som 
man hoppades skulle kunna 
bli säljbara i byn och på 
marknader i närområdet. En 
sådan idé är att tillverka 
flytande tvål, se bilden till 
höger. 

(3)   Att ordna ett 
”Marknadsforum” på IDC:s 
center i Ihushi där man 
bjuder in bybor och andra för 
att visa upp och sälja sina 
produkter. Och där man 
samtidigt ska berätta om 

arbetet i kvinnogrupperna i syfte att stimulera fler kvinnor att bilda 
egna grupper med IDC:s stöd. Marknadsforum kommer att 
genomföras under tre dagar i slutet av juli. 

En intressant sak som kvinnorna förberett inför Marknadsforum är att 
tillverka traditionella korgar för försäljning. De här korgarna fanns förut i alla hem och användes för att förvara 
matvaror och annat. Sedan några år har plastpåsar och plastlådor tagit över, men 1 juni i år kom en ny lag som 

förbjuder plastpåsar i Tanzania. Kvinnorna hoppas därför att det ska 
bli efterfrågan på korgar igen.  

Vi hoppas att Marknadsforum blir en framgång så att kvinnorna 
känner att deras ansträngningar ger resultat. I kommande nyhetsblad 
kommer vi att berätta mer. 

 

   

Traditionella Ihushi-korgar kan användas på många  
olika sätt, också hos oss i Torsåker. 



Nödvändigt med nytänkande i odlingen  

På Vänföreningens årsmöte i april berättade vi om de återkommande torrperioderna som drabbat Ihushi de 
senaste åren och att byborna inte får någon risskörd i år. Vi diskuterade möjligheten att ge extra ekonomiskt stöd 
för att lindra effekterna. Men vi diskuterade också frågan om de återkommande torrperioderna ur ett annat 
perspektiv: Borde inte byborna fundera över att byta ut riset mot alternativa grödor som inte är lika beroende av 
regn under hela odlingsperioden? Slutsatsen för oss i Vänföreningen Ihushi är kanske att vi hellre borde stötta 
byborna att ställa om innehåll och metoder i jordbruket, än att regelbundet gå in med ”nödhjälp” när skörden 
uteblir p g a torka. 

Efter årsmötet tog vi upp den här frågan med IDC:s ordförande Emmanuel Buguba. Han svarade att ”Jo, vi 
pratar mycket om det här. Det är flera bybor som har börjat pröva alternativ, men många är tveksamma till att 
pröva nytt. Vi/IDC skulle gärna vilja ordna seminarier och utbildningar, men vår ekonomi ger inte utrymme för 
det.” Samtalet utmynnade i att vi bad Emmanuel diskutera 
fram ett förslag till utbildningsprojekt med en begränsad 
budget, men ändå stort nog för att vara meningsfullt för 
byborna.  

Nu finns ett färdigt projektförslag, utarbetat av Emmanuel i 
samarbete med en jordbruksrådgivare. Vi i styrelsen tycker att 
det är intressant och skulle kunna bli ett värdefullt stöd till det 
nytänkande som är nödvändigt i byn. Förslaget innebär att 
man introducerar tre alternativa grödor – nya sorter av 
kassava och sötpotatis, samt mungbönor – och ordnar 
demonstrationsodlingar tillsammans med kvinnogrupperna. 
 

IDC:s förskola ett föredöme – men också utsatt för ökad press 

Som vi har berättat i tidigare nyhetsblad är IDC:s förskola ett exempel på hur betydelsefull en förskola kan 
vara för barn i Tanzania. Sedan några år organiserar IDC ett nätverk med 15 kommunala förskolor och i 
nätverksarbetet fungerar IDC:s förskola som en förebild. I de kommunala förskolorna är barngrupperna 
orimligt stora – normalt mer än 100 barn per förskollärare. Även om förskollärarna är duktiga, kan man 
omöjligt ge alla barn det stöd och den stimulans som de behöver. Genom nätverket anstränger man sig för att 
påverka kommunen att ge förskolorna bättre förutsättningar, men hittills har det gått långsamt. 

Barnen på IDC:s förskola kommer från familjer som bor nära. Föräldrarna är glada att IDC-förskolan finns, 
framför allt för att de vet att när barnen sedan börjar i första 
klass i primärskolan, så är de bättre förberedda för skol-
arbetet än de barn som kommer från de andra förskolorna. 
Men det innebär också att pressen är stor på IDC att ta in 
fler barn till förskolan. Hittills har man som mest haft 35 
barn, men under våren accepterade IDC att utöka till 50.  

Bilden till höger är tagen före utökningen av antalet barn. 
Förskollärarna, Bertha Zacharia och Dalali Richard, har 
bara jobbat på förskolan sedan i fjol sommar. De har ingen 
grundutbildning, men fick en bra introduktion och har 
kommit in bra i sina roller. Sedan man utökat antalet barn, 
har IDC anställt en tredje förskollärare som inte heller har 
någon lärarutbildning. 
Även om de här tre förskollärarna är duktiga och har fallenhet för yrket, så är de oerfarna och skulle behöva 
gediget stöd för att IDC:s förskola ska kunna fortsätta att vara det goda exempel som behövs. Det är viktigt för 
barnens skull och för att man inom förskolenätverket ska kunna fortsätta att driva kraven på rimliga resurser 
på de kommunala förskolorna. Inom IDC är man medveten om det här. Ordföranden Emmanuel Buguba säger 
att han vill ordna en fortbildningsvecka för IDC:s förskollärare tillsammans med de andra förskollärarna i 
nätverket, men att IDC inte har de pengar som krävs. Vi i Vänföreningen Ihushi vill gärna ge stöd och hoppas 
att våra insamlade pengar ska räcka till det.  

Kassava är en rotfrukt som traditionellt har odlats i Tanzania, 
men för tiotalet år sedan spreds en virussjukdom, som tog 
död på all kassava i bl a Ihushi. Men nu finns en ny kassava-
sort som är resistent mot viruset och som klarar torrperioder 
bra. Bilden visar ett fält med den nya sorten som 2018 
planterades på prov i Ihushi.  



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 

På årsmötet i april omvaldes styrelsen för ytterligare ett år. Vi – Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, Ylva 
Derfer, Birgitta Lindgren, och undertecknad – ser fram emot fortsatt samarbete under 2019. 

Tack för gåvor  

Det var många som gav en gåva i samband med att medlemsavgiften betalades in. Sedan dess har vi fått in 
ytterligare gåvor från medlemmar och sympatisörer. Stort och varmt TACK till er alla! 
Gåvorna är en förutsättning för Vänföreningens ekonomiska stöd till våra vänner i Ihushi. När vi planerade 
årets stöd tillsammans med IDC:s ordförande Emmanuel Buguba, prioriterade vi lönebidrag till förskollärare 
och yrkeslärare. När sedan torkan slog till, lovade vi att också bidra så att IDC klarar att servera lunchmat till 
förskolebarnen och yrkesskoleleverna (alltså sådant som föräldrarna bidrar med i normala fall). Det löftet har 
vi kunnat hålla, tack vare de gåvor vi fått in. 

När vi i mars berättade på Facebook om torkan som drabbat Ihushi, reagerade Marie Torstensson i Kalmar, 
som var en av de Soroptimister som i fjol besökte Ihushi angående Solvatten. Hon kontaktade de andra i 
besöksgruppen och ordnade en insamling till stöd för kvinnorna i Ihushi. Tack vare hennes initiativ kunde vi 
förmedla 5.000:- som kvinnogrupperna använde i förberedelserna för det ”Marknadsforum” som genomförs i 
slutet av juli. Kvinnorna hälsar och tackar dig och dina vänner, Marie! 

Planering för andra halvåret 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 det löpande samarbetet 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 inför andra halvåret i år är det tre 
områden där vi i Vänföreningen behöver bidra: 
• Fortsatta lönebidrag till förskollärare och yrkeslärare, samt bidrag till luncher för yrkeskolelever och 
förskolebarn. För detta har vi redan pengar i kassan, genom de gåvor som hittills har kommit in. Stort och 
varmt tack till alla som bidragit. 
• Särskilt stöd till förskolan i två avseenden, dels en fortbildningsvecka för IDC:s nya förskollärare till-
sammans med förskollärarna i det förskolenätverk som organiseras av IDC (se sid 3), och dels ett ”Barnens 
Dag i Ihushi” för barn, personal och föräldrar på de 15 förskolor som ingår i förskolenätverket. Vi i Vän-
föreningen vill gärna bidra till det här, men för det är vi beroende av gåvor från medlemmar och sympatisörer. 
Därför, om ni har möjlighet, sätt in en gåva på bankgiro 497-2790 eller Swish 1232386779. 
• Stöd till det utbildningsprojekt om alternativa grödor som vi berättar om på sid 3. Enligt IDC:s budget 
krävs 15.000:-, och vi har redan fått in ett bidrag på 10.000:- från en engagerad medlem, Ewa Kohlström.  
Stort Tack, Ewa! Vi hoppas att få in de ytterligare bidrag som krävs för att projektet ska bli av. 

Batiktyger till försäljning 

I mars var en av Vänföreningens medlem-
mar, Margareta Bäwerholm, på besök i 
Mwanza och hälsade på i Ihushi. Hon 
träffade bl a den kvinnogrupp som arbetar 
med batik och hon tog med sig ett antal 
batiktyger till Sverige. Vi bjöd ut de här 
tygerna till försäljning via vår Facebook-
sida. Gensvaret var överväldigande och 
tygerna såldes slut på några dagar.  
Vi hoppas snart få hem ytterligare batik-
tyger och kommer då att bjuda ut dem till 
försäljning på samma sätt. 
 


