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Vänföreningen Ihushi 

Nyhetsblad Nr 67, juli 2021  
Årsmöte 22 augusti 
Liksom i fjol har vi valt att hålla årsmötet i augusti, söndag 22 augusti kl 1500, hos Inger Wibergh och Lage 
Bergström i Åsmundshyttan, Torsåker. Vi hoppas att coronaviruset är hyfsat under kontroll i augusti och att de 
flesta av våra nedlemmar är vaccinerade. Vid bra väder samlas vi utomhus, i trädgården. Om det regnar kan vi 
hålla till i en utställningslokal i gamla ladugården där det går att hålla avstånd. Välkomna! 

Satsa på de unga, för en bättre framtid 
En grundtanke med Ihushi Development Centre (IDC) vid starten för 22 år sedan, var att satsa på barn, 
ungdomar och kvinnor. Framför allt lyfte IDC fram betydelsen av att ge landsbygdens ungdomar stöd för att få 
en bra start vid steget över till vuxenlivet. IDC:s ordförande Emmanuel Buguba höll många brandtal på 
bymöten och i kontakter med myndigheterna där han betonade att ungdomsfrågan är central för utveckling i 
Tanzania. På landsbygden var det vanliga att barnen gick sex år i skola och sedan började arbeta på föräldrarnas 
jordbruk. Emmanuel hade själv åtta barn och han insåg att hans mark inte skulle räcka om den delades mellan 
barnen. Han insåg att risken var stor att några av barnen skulle bli tvungna att flytta till städerna och försöka 
hitta en försörjning där – på en arbetsmarknad som domineras av arbetslöshet – och kanske dras in i kriminalitet 
i städernas utkantsområden. Men, hävdade Emmanuel, om ungdomarna får utbildning och stöd att lära sig ett 
yrke som de kan försörja sig på, så kan de i stället bli en avgörande resurs för att utveckla samhället och 
bekämpa fattigdomen.  
Vi i Vänföreningen Ihushi har samma grundtanke om betydelsen av utbildning för barn och ungdomar, och vi 
har samarbetat med IDC för att bygga upp en yrkesutbildning som gett resultat. I Ihushi och angränsande byar 
finns idag mer än 300 hantverkare som idag är en 
stark kraft för byarnas utveckling.  
Melesiana Elikana på bilden är en av de här 
hantverkarna som tog examen på IDC 2014. 
Sedan dess arbetar hon som sömmerska i en av 
grannbyarna till Ihushi och bidrar på ett avgöran-
de sätt till familjens inkomster. Hon har man och 
två barn och är bestämd om att familjen inte ska 
växa ytterligare. Hon berättar leende att hon blev 
övertygad om två-barns-idén under tiden på IDC. 
Men tyvärr, fortfarande är IDC:s yrkesutbildning 
den enda i den storkommun som IDC tillhör (med 
en halv miljon invånare). Alltför lite har gjorts i 
Tanzania för att ge landets ungdomar en bra start 
på vuxenlivet. Skälet är den snabbt ökande 
befolkningen och att insatserna för att bygga ut 
skolan inte räcker till. På de senaste 20 åren har befolkningen fördubblats och är nu ca 60 miljoner, varav 
hälften är under 18 år. I stället för att vara en kraft för landets utveckling, som Emmanuel kämpat för under de 
här åren, uppfattas ungdomarna idag som ett resurskrävande problem. 
FN:s prognoser för de kommande åren är dyster läsning. Befolkningen i Tanzania och övriga Afrika beräknas 
fortsätta öka i snabb takt. År 2100 beräknas Dar Es Salaam i Tanzania vara världens tredje största stad med 
ofattbara 74 miljoner invånare! Befolkningen i Europa och Asien minskar i stället dramatiskt – och blir äldre 
och äldre! 
Erfarenheterna från Ihushi visar hur betydelsefullt det är att satsa på utbildning för barn och ungdomar – både 
för att bekämpa fattigdom och för att begränsa befolkningsökningen. Vi är glada för att vi har varit med i det 
arbetet, och vi vill ge Emmanuel Buguba och IDC fortsatt stöd. Det är viktigt både för det konkreta arbetet i byn 
och för att påverka andra att arbeta i samma anda. 
 



Trädplanteringsprojektet en framgång 
I höstas startade Ihushi Development Centre (IDC) ett 
trädplanteringsprojekt med målet att 5000 nya träd skulle växa 
till sommaren 2021. I förra nyhetsbladet berättade vi om hur 
projektet startade. Idag är vi glada att kunna berätta att målet 
har nåtts!  

Bilden till höger visar ett ungt träd som planterades i julas och 
som nu växt sig högt efter mycket vattning och omsorger. 
Trädet heter ”mti kunuka” och ger ett virke, som är bra att såga 
bräder av.  I projektet har man haft nio olika trädslag, vart och 
ett med sina speciella fördelar.  

För att trädplantorna ska överleva och växa behöver de vattnas 
och skyddas från betande djur. Det har varit en svår utmaning 
eftersom det sedan december regnat väldigt lite och man har 
varit tvungna att bära vatten från dricksvattenbrunnarna. Men 
man har lyckats mycket bra, nästan alla plantor är vid liv idag. 

I trädplanterings-
projektet samarbetar 
en grupp med 22 
kvinnor och 13 män. De började i höstas med en plantskola. Först 
skaffade de polyetenslangar som man kapade i bitar och fyllde med 
gödslad jord för att skapa ”planteringskrukor”. I varje kruka satte man 
ett frö och ur de här fröna växte det upp små men livskraftiga 
trädplantor som har planterats ut efterhand. Mer än 5,000 nya träd 
växer nu i Ihushi, som ett resultat av gruppens arbete. 

Gruppen har träffats regelbundet för att hjälpas åt med bevattning och 
annan skötsel. Regelbundet har man också haft möten med en skogs-
rådgivare som diskuterat de olika frågor som dykt upp, om skade-
insekter m m. 

Kostnaderna för trädplanteringsgruppens fina arbete täcks av en gåva 
från en av våra medlemmar i Vänföreningen Ihushi, Ewa Kohlström. 
Stort tack, Ewa! 
 

Ny sorts kassava succé i Ihushi 
Hösten 2019 startade IDC ett nytt odlingsprojekt med alterna-
tiva grödor. Tanken var att introducera grödor som klarar 
torka bättre än de 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. 
En av de alternativa grödor som valdes ut för projektet var 
kassava, som egentligen är en traditionell gröda i Ihushi och i 
stora delar av Afrika. Men i början av 2000-talet spreds ett 
virus som dödade kassavan i stora delar av Östafrika. Nu har 
en ny sort börjat spridas från forskningsstationerna. Den 
kassavasorten är resistent mot viruset och det är den som 
prövas i odlingsprojektet. 
Vilken succé det har blivit! Den nya kassavasorten växer bra  
och tål både torka och virus. 
Kassavarötterna innehåller mycket stärkelse och är ett av 
jordens viktigaste baslivsmedel. Man skiljer på söt och bitter 
kassava och det är en bitter sort som man nu återintroducerar i 
Ihushi. Den bittra kassavan innehåller vätecyanid som ger en allvarlig förgiftning (som kan leda till döden) om 
man äter rötterna råa. Därför måste de bearbetas i flera steg så att giftet försvinner.  



På IDC:s förskola ägnas mycket tid åt 
skolförberedande lekar och övningar,  

t ex med siffror och bokstäver.  
 

I Ihushi gör man så här för 
att ”avgifta” kassavan: 
(1)  Skala kassavarötterna. 
(2) Lägg de skalade 
rötterna i vatten i tre dygn. 
(3) Lägg sedan rotbitarna i 
solen för att torka. 
Varje steg är viktigt att det 
görs rätt När rotbitarna är 
torra är giftämnena borta och 
man kan mala rötterna till 
kassavamjöl. 
I odlingsprojektet prövar man 
också flera andra alternativa 
grödor: nya sorter av 

mungbönor, sötpotatis och ris. Erfarenheterna från de här andra grödorna är blandade och håller på att 
utvärderas av projektgruppen som består av tio kvinnor och tio män. De har under året träffats regelbundet för 
att sköta odlingarna steg för steg, under ledning av två jordbruksrådgivare. 
 
Veckoseminarium för förskollärare i IDC:s förskolenätverk 
I 18 år har IDC haft en egen förskola för 5-6-åringar som bor i 
närheten av centret. Vid starten 2003 fanns inte så många 
förskolor på landsbygden i Tanzania, men under de här åren 
har det blivit obligatoriskt att alla barn ska gå två år i förskola 
som förberedelse för primärskolan. Så det finns många 
förskolor idag, men kvalitén är inte bra. Framför allt är 
barngrupperna för stora – i kommunala förskolor är det inte 
ovanligt med 150 barn per vuxen personal. Det är helt orimligt 
och IDC arbetar på olika sätt för att påverka förhållandena. 
IDC:s egen förskola skiljer ut sig från de kommunala genom 
att man har tre förskollärare och 45 barn. Den fungerar alltså 
som ett föredöme för de andra förskolorna och har blivit 
mycket populär bland familjerna i närheten. Föräldrarna vet 
att barnen på IDC:s förskola kommer bättre förberedda till 
primärskolan. 
Sedan flera år driver IDC ett nätverk med 15 kommunala förskolor. Syftet 
är att utbyta erfarenheter och att diskutera vägar att påverka myndigheterna 
att förbättra förhållandena på de kommunala förskolorna. Dessutom har 
IDC vid flera tillfällen ordnat fortbildningsseminarier för förskollärarna i nätverket. Seminarierna har varit 

efterlängtade och angelägna eftersom ingen av dem som 
arbetar på förskolorna har någon grundutbildning som 
förskollärare (men många har lärarutbildning).  
Seminarierna har varit efterfrågade och i maj i år kunde 
IDC genomföra ett nytt femdagars seminarium med 17 
förskollärare. Liksom tidigare fokuserade man på praktisk 
förskolepedagogik, hur man kan arbeta som ensam 
förskollärare med grupper på 100-200 barn. Som svensk 
tycker man att det är helt omöjligt, men de här lärarna är 
mycket skickliga på att fånga barnens uppmärksamhet 
genom att själva agera och dra med barnen i sånger och 
gruppövningar – både om bokstäver och om diverse 
nyttigheter som barn förväntas hjälpa till med i hemmen.  
På seminariet ägnade man mycket tid att dela idéer och 
erfarenheter hur man själv kan skapa meningsfulla 
läromedel. På bilden berättar en av deltagarna hur hon 
använder gamla tomflaskor när hon undervisar om 
vattnets betydelse för växter, människor och djur. 
  



Vi i styrelsen – Lage Bergström, Eva-Britt Dandanell, Ylva Derfer, Birgitta Lindgren, och undertecknad – 
ser fram emot fortsatt samarbete under 2021. 

Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   070-6994241   •   vanforening@ihushi.org   •   bg 497-2790  •  Swish 123 238 6779 
www.ihushi.org 

Tack för gåvor 
Under första halvåret 2021 har vi i Vänföreningen Ihushi kunnat förmedla 49.647:- till Ihushi Development 
Centre (IDC). Pengarna har använts så här: 
– Lönebidrag till förskolan och kortkurser på yrkesutbildningen, 29.423:-.  
– Förskollärarseminarium, 5 dagar i maj, 9.358:-. 
– Stöd till odlingsprojekt och trädplantering, 10.866:-. 
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 IDC och de 15,000 bybor som berörs.  
Stödet är värdefullt inte bara 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 för utveckling 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. 

Fortsatt stöd under hösten 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. 
Det är framför allt förskolan som IDC har svårt att driva med egna intäkter. Föräldrarna bidrar med kostnader-
na för barnens mat och för pedagogiskt material typ kritor, pennor, bollar och hopprep. Däremot klarar de inte 
att täcka förskolans personalkostnader (tre förskollärare, kokerska och nattvakter). Samma sak med kostnader-
na för att samordna det nätverk med 15 kommunala förskolor som IDC tagit initiativ till. Därför har vi i 
Vänföreningen lovat att ge lönebidrag till förskolans personal.  
Under hösten hoppas vi också kunna ge IDC fortsatt begränsat stöd till yrkesutbildningen, och för att fortsätta 
med odlingsprojekt och trädplantering. 
 

  

Livet rymmer både arbete och högtid 
Livet är inte bara arbete, vi behöver också gemenskap, fest och högtid.  
I Ihushi var det fest i juni när Emmanuel Buguba ordnade bröllop för sin 
yngste son Ernest och hans älskade Meniphonsia. Vigseln hölls i Bujora 
kyrka och efteråt var det stor fest med släkt och vänner – mer än 600 
personer!  
I Tanzania finns en tradition att samla in pengar från vänner för att 
ordna bröllop, begravningar och andra sammankomster. Alla bidrar med 
något! Sedan, när man själv vill ordna en fest, är det okej att be om 
bidrag från vänkretsen. En fin tradition som gör det möjligt att skapa 
möten för gemenskap även om man själv inte kan klara kostnaderna.  
Men det finns risk att möten i Tanzania kommer att begränsas de 
närmaste åren, p g a coronapandemin. Hittills har Tanzania klarat sig 
bra, t ex blev ingen av de 600 bröllopsgästerna smittad. Men det finns 
tecken att smittspridningen har börjat öka i de stora städerna. Vi hoppas 
ändå att Tanzania och övriga Afrika kan undvika den svåra period som 
varit i Sverige och många andra länder. 
 


