
Fortsatt ekonomiskt stöd till Ihushi Development Centre (IDC) är angeläget! 
Har ni möjlighet, sätt in ett bidrag på bankgiro 497-2790 eller Swish 123 238 6779. 

Sedan oktober har en utbildningsgrupp med 22 kvinnor och 13 män samarbetat med plantorna.  
Man började med att kapa polyetenslangar i bitar och fylla dem med gödslad jord för att skapa 
”planteringskrukor”. I varje kruka satte man ett frö och ur de här fröna hade det i december växt upp 
små men livskraftiga trädplantor som man tog upp för utplantering (mittenbilden).  
Längst till höger en bild från slutet av januari med en sådan utplanterad planta som måste vattnas varje 
dag i den torra och heta jorden.  
 
 

Vänföreningen Ihushi 

Nyhetsblad Nr 66, februari 2021  
Coronapandemin  
2020 var ett annorlunda år för oss alla, p g a coronapandemin. Hela världen har påverkats och vi i Sverige 
tillhör de länder som drabbats hårt. Tanzania – liksom hela Afrika – har klarat sig mycket bättre om man ser till 
antalet smittade och döda. Där är det i stället konsekvenserna av restriktionerna mot coronaviruset som har 
slagit hårt. Ekonomin går på tomgång och som alltid är det dom fattiga som påverkas mest. På landsbygden i 
Tanzania brukar jordbruket bidra med hälften av bybornas inkomster, medan den andra hälften kommer från 
olika småjobb som att sy kläder, hjälpa till på byggen, hålla café, brygga öl, eller något annat. P g a pandemin 
har den här delen av hushållsinkomsterna minskat väsentligt.  
I Ihushi klarade man sig trots allt bra i våras eftersom det regnade och byborna alltså fick en hyfsad skörd. Men 
under hösten blev det i stället torka och odlingarna gav ingenting. Därför är situationen kritisk nu. Om regnen 
inte kommer som ”normalt” de närmaste månaderna, kommer byborna få det svårt.  

Trädplantering bra för ekonomin och för klimatet 
Ett av årets projekt på Ihushi Development Centre (IDC) handlar om trädplantering. Det är inget nytt för IDC 
och byborna i Ihushi. Tvärtom är betydelsen av träd något som ofta diskuterats i byn. Det börjar ge resultat, 
jämfört med för 10-15 år sedan finns det idag många fler växande träd i Ihushi, dels små ”familjeskogar” på ett 
kvarts tunnland eller mer och dels fruktträd av olika slag vid bostadshusen.  

Initiativet till det nya projektet togs av kvinnogrupperna när IDC höll ett utvärderings- och planeringsmöte i 
juni. De senaste åren har det varit svårt att få tag på plantor och de återkommande torkperioderna har gjort att 
många planteringsförsök inte lyckats så bra. Kvinnorna ville att IDC skulle driva upp plantor och ge utbildning/ 
stöd så att plantorna skulle överleva och växa upp.  

Nu är projektet i full gång och i julas började man plantera ut en första omgång av plantor från den egna 
plantskolan. De här första plantorna fördelades till medlemmarna i utbildningsgruppen som fick 60-70 plantor 
var. Sedan kommer fler familjer att få plantor och målet är att det till sommaren 2021 ska finnas totalt 5,000 nya 
träd som börjat växa i byn. 

Vi i Vänföreningen Ihushi tycker att det här är ett mycket angeläget projekt, dels för att träden kommer att ge 
familjerna ökade inkomster och dels för att träden binder koldioxid och alltså är ett utmärkt sätt att bidra till ett 
bättre klimat. Därför har vi lovat att ge ekonomiskt stöd.  

 
  



Patrick Sospeter är huvudansvarig för murareleverna. Han tog examen 
på IDC 2014 och har sedan dess etablerat sig som en skicklig murare 
och byggmästare, med uppdrag från bybor i Ihushi och grannbyarna. Nu 
har han ansvar för fem murarpraktikanter. På bilden har de just börjat 
med grunden till ett stort husbygge. 
När Patrick och någon av de andra yrkeslärarna håller teorikurser med 
praktikanterna, får de arvoden. Kostnaderna för här arvodena tas av de 
skolavgifter som praktikanternas föräldrar betalar till IDC. Dessutom 
bidrar vi i Vänföreningen Ihushi till en del av de här kostnaderna. 
 
  
 
 

Examensdag på IDC:s förskola 
Examensdag på IDC:s förskola i slutet av november. Barnen kom till 
centret uppklädda i nya kostymer/dräkter som sytts upp av sömnads-
eleverna på yrkesskolan. Föräldrarna kom också i sina finaste kläder, 
liksom många andra bybor. Totalt samlades mer än 200 vuxna för att 
fira de 18 sexåringarnas examen tillsammans med personal och 
övriga barn på förskolan. 

Under dagen visade förskollärare och barn exempel på aktiviteter på 
förskolan och vad man lärt sig – framför allt lekar och sånger om 
bokstäver och siffror, övningar inriktade på att förbereda barnen inför 
skolstarten. Föräldrarna vet att deras barn kommer väl förberedda 

tack vare 
den goda 
kvalitén på IDC:s förskola. 
Det hölls också tal! På bilden ser vi IDC:s ordfö-
rande Emmanuel Buguba vid honnörsbordet. Han 
talade om betydelsen av skola och utbildning, hur 
viktigt det är att barn och ungdomar får möjlighet 
och stöd att skaffa sig kunskaper för vuxenlivet. 

Emmanuel håller ofta den typen av tal. Han är en känd 
profil i regionen som kämpar för barnens rätt och 
betydelsen av bra utbildningsmöjligheter – från förskola 
och uppåt. Han är också initiativtagare till det nätverk 
med 15 kommunala förskolor som samordnas av IDC. 
Inom nätverket samarbetar man för att förbättra för 
barnen, både bättre förutsättningar (t ex fler förskollärare 
och mat till barnen) och att utveckla det egna pedago-
giska arbetet. IDC:s förskola fungerar som ett föredöme. 

IDC:s yrkesutbildning lägger tonvikten på praktik 
Yrkesutbildningen på Ihushi Development Centre (IDC) är tvåårig och har varit en framgång alltsedan starten 
1999. Sedan några år har man en större andel praktik i utbildningen och ger teoridelarna som fristående kort-
kurser. Det har blivit möjligt tack vare ett samarbete med en förening som bildats av f d elever på IDC:s 

yrkesskola, UMI – Umoja Mafundi Ihushi (”Föreningen Ihushis 
hantverkare”).  
IDC skriver ett tvåårsavtal med varje ny elev/praktikant som 
sedan knyts till en grupp som leds av en UMI-medlem. Han eller 
hon ansvarar för att praktikantgruppen får arbetsuppgifter och 
handledning. Har han inte själv tillräckligt med praktikuppgifter 
för sin grupp, kan andra UMI-medlemmar ta hand om några av 
dem. Regelbundet ordnas teorigenomgångar/kortkurser kring den 
typ av arbetsuppgifter som är aktuella.  

 



 
Informationsmöten om den förändrade yrkesutbildningen 
Den skolavgift som yrkesskoleleverna betalar till IDC är mycket låg, bara 120,000 Tanzaniashilling per år (dvs 
ca 450 kronor). Avgiften känns ändå betungande för byborna, särskilt i år när coronapandemins konsekvenser 
innebär att hushållens inkomster har minskat drastiskt. Dessutom är det så att man i Tanzania driver en statlig 
kampanj att all utbildning ska vara 
avgiftsfri. En del föräldrar tvekar 
därför att anmäla sina ungdomar till 
IDC.  

För att informera om yrkes–
utbildningen och förklara systemet 
med skolavgifter, ordnade IDC 
därför informationsmöten i 
december. Ungdomar, deras 
föräldrar och olika byledare deltog 
på mötena där IDC betonade de 
punkter som tas upp i rutan. 

 

• IDC:s yrkesutbildning får inget ekonomiskt stöd 
från stat eller kommun, så därför är skolavgifter en 
nödvändighet.  
• Byn Ihushi ingår i storkommunen Magu med 
500,000 invånare. I kommunen finns förskolor, 
primärskolor och gymnasier – men ingen yrkesskola. 
IDC:s yrkesutbildning är alltså den enda som finns 
tillgänglig i området. 
• Många ungdomar lämnar skolan efter den 
sjuåriga primärskolan. Dessutom är det många som 
slutar efter två eller fyra år i gymnasiet. Den här 
stora gruppen ungdomar har då inte fått något 
yrkeskunnande alls (eftersom utbildningen på 
gymnasiet är inriktad på de teoretiska kunskaper som 
behövs för att fortsätta på college och universitet).  

• IDC menar att alla ungdomar behöver stöd att 
förbereda sig för vuxenlivet så att de kan försörja sig 
själva. Avgörande för detta är två saker: yrkes-
kunnande och entreprenörskompetens.  
• Entreprenörskompetens behövs eftersom möjlig-
heten att bli anställd i ett större företag är liten. De 
allra flesta försörjer sig i stället som självverksamma 
hantverkare. Då måste man kunna marknadsföra sig, 
förhandla om uppdrag, samarbeta med andra (för att 
t ex kunna bilda ett arbetslag som tar sig an större 
uppdrag), ställa upp budgetar och hantera sin ekonomi 
(t ex med enkel bokföring). Det är frågor som IDC:s 
yrkesutbildning tar upp, i tillägg till det rena 
hantverkskunnandet som skräddare, snickare, murare, 
målare eller svetsare. 
 

”Shamba darasa” för ny kunskap i jordbruket 
Hösten 2019 tog IDC tag i ett angeläget utvecklingsproblem i Ihushi. Ambitionen är att introducera grödor som 
klarar torka bättre än de grödor som är vanliga i området. Detta mot bakgrund av att väderförhållandena 
förändrats dramatiskt under senare år. Förut var det en torrperiod var 10:e eller 11:e år, nu uteblir regnen 
vartannat eller vart tredje år. 

Våren 2020 avslutades första årets projekt, organiserat 
som en ”shamba darasa”, som betyder ”klassrum på 
åkern”. Deltagare från IDC:s kvinnogrupper (och några 
män) träffades regelbundet för att sköta odlingarna 
tillsammans, steg för steg. Två jordbruksrådgivare 
ledde arbetet, gav råd och undervisade. Man tog sig an 
tre grödor, mungbönor, sötpotatis och kassava. Det är 
grödor som är vanliga i området, men i projektet 
prövade man utsäde av nya sorter som är mer tåliga mot 
perioder av torka. 

Projektet blev en framgång och därför har IDC startat 
en ny ”shamba darasa” med 20 deltagare. Tanken var 
att komma igång under hösten, men den allvarliga 
torkan har försenat projektet. Men alla förberedelser är 
gjorda. Så fort regnen kommer, så kommer 
utbildningsgruppen att börja så och plantera.  

Från den ”shamba darasa” som startade hösten 2019. 
Kvinnorna planterar mungbönor. Längst till vänster en av 
de två jordbuksrådgivarna. 
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På årsmötet i augusti omvaldes styrelsen för ytterligare ett år. Vi – Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, 
Ylva Derfer, Birgitta Lindgren, och undertecknad – ser fram emot fortsatt samarbete under 2021. 

Medlemsavgiften är nu 200:- 
Vänföreningen Ihushis årsmöte var planerat till april, 
men blev uppskjutet p g a coronapandemin. I stället 
kunde vi genomföra mötet i augusti. På årsmötet om-
valdes styrelsen i sin helhet. Ett annat beslut var att höja 
årsavgiften till 200:-.  

Tack för gåvor 
Under 2020 har vi i Vänföreningen Ihushi kunnat 
förmedla 93.500:- till Ihushi Development Centre.  
Pengarna har använts så här: 
– Lönebidrag och annat stöd till förskolan och förskolenätverket, 47.800:-.  
– Stöd till yrkesutbildningen (bidrag till arvoden till yrkeslärare, samt kostnader för informationsmöten  

i december), 22.750:-.  
– Stöd till kostnaderna för vårens utbildnings- och odlingsprojekt (inkl utvärderings- och planeringsmöten 

med kvinnogrupperna), 9.000:-. 
– Stöd till trädplanterings- och odlingsprojekt under hösten, 13.500:-. 
Det här stödet har blivit möjligt tack vare gåvor från medlemmar och sympatisörer. Ett Stort och Varmt TACK 
till alla som har bidragit. Vi nämner inga namn här, för listan är lång, men vi vill att ni alla ska veta hur värde-
fullt ert stöd är för de 15,000 bybor som berörs. Faktum är att det inte bara är värdefullt för de konkreta saker 
som pengarna har använts till. Stödet betyder så mycket mer, eftersom det bidrar till att IDC kan fortsätta vara 
en sammanhållande kraft i bymiljön. Det är en kollektiv drivkraft för utveckling som kan vara avgörande för 
byborna att klara de stora utmaningar som väntar under de närmaste åren. 

Planering för 2021 
Stora delar av sin verksamhet klarar IDC utan externt ekonomiskt stöd, tack vare egna intäkter eller att kostna-
derna täcks av dem som deltar i respektive aktivitet. Det gäller t ex det löpande samarbetet med kvinno- och 
ungdomsgrupper. Löpande underhåll på centrets olika byggnader sköter man också på ett bra sätt med egna 
pengar. Det är möjligt tack vare att reparationerna utförs till låga kostnader av elever/praktikanter inom ramen 
för yrkesutbildningen. 
På några områden räcker inte IDC:s egna intäkter till, t ex gäller det förskolan. Föräldrarna bidrar med 
kostnaderna för barnens mat och för pedagogiskt material typ kritor, pennor, bollar och hopprep. Däremot kan 
de inte hjälpa till med förskolans personalkostnader (tre förskollärare, kokerska och nattvakter). Samma sak 
med kostnaderna för att samordna det nätverk med 15 kommunala förskolor som IDC tagit initiativ till. Därför 
har vi i Vänföreningen lovat att ge särskilt stöd till förskolan och förskolenätverket. Vi tycker det är viktigt 
med IDC:s engagemang på det här området – för barnens skull och för att bidra till att förbättra förhållandena 
på de kommunala förskolorna. För 2021 beräknar vi att lönebidraget handlar om ca 35.000:-. Dessutom vill vi 
bidra till kostnaderna för ett fortbildningsseminarium för förskollärarna på de 15 skolorna i förskolenätverket. 
Seminariet är planerat att genomföras i mars och vi i Vänföreningen avser att bidra med 9.000:-. Om möjligt 
vill vi dessutom kunna ge ytterligare stöd till förskolenätverket under hösten 2021. 
Vi har också kommit överens med IDC:s ledning att ge stöd på två andra områden under 2021. 
• Stöd till IDC:s yrkesutbildning, i första hand för arvoden till lärare på olika kortkurser, bl a om 

entreprenörskap, bokföring m m (beräknat 25.000:-).   
• Fortsatt stöd till de påbörjade utbildningsprojekten om trädplantering och alternativa grödor. För 

beräknade kostnader under första halvåret 2021 har vi kvar 13.500:- av de pengar som skänktes förra året  
för det här ändamålet. För ett eventuellt fortsatt projekt under hösten behövs i så fall mera stöd. 

Sammantaget innebär det att vi hoppas kunna bidra med ekonomiskt stöd under 2021 i samma omfattning som 
under de senaste åren. För att det ska bli möjligt, hoppas vi på fortsatt stöd från medlemmar och sympatisörer. 
Bidra med er gåva till bankgiro 497-2790 eller Swish 123 238 6779. 


