
Ny insamling till IDC:s ”reservfond” 
Vänföreningen Ihushi tar nu initiativ till en ”reservfond” som IDC ska kunna använda som stöd i sina 
ansträngningar att öka egna inkomster. Vi hoppas att medlemmar och sympatisörer kan bidra med gåvor.  
Läs mer på sid 4. 
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Tiden går fort… 
Tiden går fort, det har gått mer än ett halvår sedan förra nyhetsbladet. Under den tiden är det mycket som hänt 
hos våra vänner på Ihushi Development Centre (IDC) i Ihushi. Den särskilda fortbildningssatsning för 2013-
2014 som vi fått Sida-bidrag till, har kommit igång på ett bra sätt. T ex genomförde IDC i juni två mycket 
uppskattade tvåveckors-seminarier, ett för förskollärare och ett annat om matlagning för medlemmar ur 
kvinnogrupperna. IDC har också öppnat en butik i närmaste tätort där man säljer skoluniformer, möbler och 
annat som tillverkas på centret. Om det här och mycket mer berättar vi i det här nyhetsbladet. 

Det har hänt en del också i Vänföreningen Ihushis verksamhet här hemma. En sak är att vi i mars startade en 
hemsida www.ihushi.org. Ni som har tillgång till Internet, besök sidan! Vi tycker själva att den är informativ 
och hoppas att ni får utbyte av den. På hemsidan har vi också en sida med ”Senaste nytt”, där vi lägger in korta 
notiser om det som händer, månad för månad.  

IDC:s regnvattentankar har blivit en stor framgång!  
Att samla regnvatten är en bra metod för att förbättra livet för människor i torra områden – om man har tillgång 

till byggnader med plåttak. Regnvatten är rent och det kan ledas 
från taken till särskilda vattentankar. I tankarna kan vattnet sparas 
flera månader utan att smutsas ner. Men det är en konst att bygga 
hållbara vattentankar i betong utan att använda för mycket cement 
och armeringsjärn, som ju är dyra material i Tanzania.  

2003 lärde sig IDC en bra byggmetod i samarbete med tekniker 
från Kenya. Sedan dess får murareleverna på yrkesskolan lära sig 
metoden. För att ge eleverna praktik i ”riktiga jobb”, tar sig IDC 
an uppdrag att bygga tankar. Sådana uppdrag ger också värdefulla 
inkomster till IDC.  
IDC har genom åren byggt ett 60-tal regnvattentankar, framför allt 

stora tankar för skolor och hälsokliniker. Tanken på bilden här ovanför är på 25 m3 och byggdes 2008 vid en 
hälsoklinik i en av grannbyarna. 
Idag har IDC ett grundmurat rykte, långt utanför 
Ihushi, att vara experter på att bygga regnvatten-
tankar! T ex fick IDC i februari 2013 ett kontrakt 
på sju vattentankar i grannkommunen Kwimba 
District (bilden till höger), 10 mil från Ihushi.  

Nu i september-oktober arbetar ett arbetslag från 
IDC med att renovera vattentankar som för några 
år sedan byggdes av ett företag från Mwanza och 
som har kollapsat. Alla tankar som IDC har byggt, 
är däremot helt intakta – några mer än tio år 
gamla. 

  

Senaste nytt 
När vi är på väg att kopiera upp nyhetsbladet, får vi 
höra från Ihushi att byn drabbats av översvämningar 
efter ihärdigt regnande den senaste veckan. Tidigare 
har det varit torka i området hela året, och alla blev 
glada när det började regna i november. Men nu har 
regnen i stället skapat en svår situation med förstörda 
hus, oframkomliga vägar, förlorad skörd…  
Vi berättar mer om det här i kommande nyhetsblad. 
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Ambrose Elias ny chef på IDC   

I april genomfördes ett tvådagarsseminarium med IDC:s styrelse med syftet att göra en noggrann genomgång 
av IDC:s verksamhet. På seminariet beslutades att skapa en ny chefsbefattning på IDC. Tanken är att IDC:s 
ordförande Emmanuel Buguba ska koncentrera sig på rollen som ordförande och framför allt arbeta med 
strategiska framåtriktade frågor, medan en ny chef ska ta ansvar för den löpande verksamheten.  
I mitten av maj anställdes Ambrose Elias för den nya chefsbefattningen. Han är ingenjör och har tidigare 
anlitats av IDC som konsult för att installera och anpassa IDC:s solenergisystem. Ambrose har värdefull 
kompetens att tillföra till IDC:s ledning och vi i Vänföreningen ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med 
honom i hans nya roll.  

Fortbildning av förskollärare  
Helena Justine och Gaudencia Mayayi ansvarar för IDC:s förskola. De 
har ingen förskollärarutbildning, men de tar hand om barnen på ett fint 
sätt – med både värme och auktoritet. De är också mycket angelägna om 
att hela tiden pröva sig fram till förbättringar för barnen på förskolan. När 
vi hösten 2011 tog upp möjligheterna till fortbildning på IDC, var dom de 
första att föreslå ett skräddarsytt seminarium för deras behov: De ville ha 
en kursledare från Butimba Teachers College i Mwanza, de ville lära sig 
mer om förskolebarns utveckling samtidigt som de ville att seminarie-
innehållet skulle vara praktiskt inriktat på sådant som de skulle kunna 
tillämpa i arbetet med barnen. Ett önskemål var också att bjuda in för-
skollärare på de andra förskolorna i Ihushi och angränsande byar, så att 
de skulle kunna jämföra sina olika vardagserfarenheter. 
Och så blev det! I juni genomfördes ett tvåveckors-seminarium med Mama Ng’haida från Butimba och 
sammanlagt 11 deltagare. Deltagarna bodde i gästhuset på IDC och man diskuterade och arbetade långt in på 
nätterna. De andra deltagarna kom från kommunala förskolor och seminariet väckte ett stort intresse hos 
kommunledningen. När man fick förklarat att seminariet kommer att förbättra för barnen på förskolorna kom en 
förfrågan: Kan ni hjälpa oss med den här typen av seminarier för våra andra förskolor? Det är en fråga som vi 
nu håller på att undersöka. 

Bokföring, matlagning och spistillverkning 

Kvinnogrupperna utgör kärnan av IDC:s medlemmar. I vårt fortbildningsprojekt för 2013-2014 är det därför 
givet att kvinnornas utbildningsbehov ska ges stort utrymme. Hittills har IDC genomfört tre olika slags 
utbildningar för kvinnogrupperna. I april var det en ”refresher course” om bokföring och mikrokrediter, för 
ordförande och kassör i varje grupp. Det var efterfrågat och 
viktigt. 
I juni var det dags för nästa utbildning, en tvåveckorskurs om 
näringsriktig matlagning. Den här utbildningen gick samtidigt 
som seminariet för förskollärarna och matlagningskursen lagade 
mat både till sig själva och till förskollärarna. Annars var det mat 
för barn som var satt i fokus under kursen.  

Den tredje utbildningen, som genomfördes i juli, handlade om 
spistillverkning. Två av kvinnogrupperna håller på med tillverk-
ning av flyttbara spisar av en typ som ses på bilden. De här   

Det var mycket utbyte 
av tankar, idéer och 
erfarenheter på 
seminariet, både i 
lektionssalen och i 
olika grupparbeten. 
Det är intressant att 
notera att det var tre 
män bland de inbjud-
na förskollärarna. I 
Sverige är ju försko-
lan en kvinnodomine-
rad arbetsplats, men 
så är det inte i 
Tanzania. 



spisarna är praktiska och miljövänliga. Man kan laga maten 
utomhus och alltså slippa den hälsovådliga rök som annars är 
vanlig i kokhusen i Tanzania (som alltför ofta saknar skorsten). 
Att andas in rökgaser i samband med matlagning är globalt sett ett 
mycket stort hälsoproblem. Mer än två miljoner av världens 
kvinnor och barn dör varje år p g a detta. De flyttbara spisarna gör 
att de här riskerna blir mindre. Dessutom kan de utformas så att de 
blir energieffektiva och kräver lite ved. 

Kvinnorna är mycket skickliga att tillverka de här spisarna som nu 
har blivit eftertraktade av hushållen i  
Ihushi. Spisarna bränns i lera och de är  
starka och hållbara. Hittills har man bränt  
dem i enkla ugnar med vanlig brännved.  
Men ved är bristvara och det är miljö- 
vänligare att göra bränningen med trösk- 
avfall (t ex agnar av ris). Utbildningen  
i juli handlade därför om bränning med  
tröskavfall.  

 
 

IDC:s nya butik öppnade i maj  

I maj 2013 öppnade IDC en butik i utkanten av tätorten 
Kisesa, vid stora vägen mellan Mwanza och Musoma.  
På butiksskylten står det att 

vi säljer byggmaterial, 
vi syr och broderar kläder, 

vi tillverkar och säljer möbler 

Bilderna på skylten visar en solpanel och en regnvattentank 
och meningen är att det inne i butiken också ska finnas utställ-
ningar om solenergi och hur man bygger regnvattentankar. 

Tanken med butiken är alltså att den ska fungera som IDC:s 
fönster mot omvärlden. Den ska både marknadsföra IDC:s 
tjänster (att t ex bygga regnvattentankar) och bjuda ut varor till försäljning: i första hand varor som tillverkats 

på yrkesskolan, bl a skoluniformer, tygväskor, 
klänningar och möbler, men också sådant som 
tillverkats av kvinnogrupperna, bl a vedsnåla spisar 
och batiktyger. Dessutom säljer IDC andra varor 
som anknyter till den egna verksamheten, bl a 
sollampor och byggmaterial (som t ex cement, 
takplåt och armeringsjärn). 

Än så länge återstår en del arbete innan butiken är 
iordningsställd på det sätt som den är tänkt. 
Varulagret ska utökas, utställningar ska tas fram, 

tomtplatsen utanför huset ska snyggas upp, osv. Men 
även om allt inte är klart ännu, så har kunderna börjat 
hitta hit. T ex har tygväskorna (på bilden till höger) 
blivit populära. Vår kassör, Ulla Norlin, har bidragit 
med modellen till väskan. Toppen! Chanserna är goda 
att butiken både kommer att öka IDC:s intäkter och 
fungera som ett informationscentrum. 
  

För att spisarna ska bli extra 
hållbara, blandar man i extrakt 
från ett gräs, makonda, i leran. 
På bilden t. h. har man gjort 
klar ugnen för att starta 
bränningen. 



Fortsatt stöd till återuppbyggnaden är angeläget 
Vill någon skänka en gåva, så använd pg 1122669-3 eller bg 497-2790.  

Skriv i så fall ”översvämning” på talongen. Inger Wibergh 
Ordförande Vänföreningen Ihushi 

0290-40174   •   070-6994241   •   vanforening@ihushi.org   •   pg 112 26 69 – 3   •   bg 497-2790 

Vänföreningen Ihushis årsmöte hölls onsdag 24 april. Styrelsen omvaldes i sin helhet. 
Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström, Ulla-Britt 

Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – tackar för förtroendet och  
ser fram emot en aktiv och spännande fortsättning på 2013! 

 

Insamling till IDC:s ”reservfond” 
Som vi har berättat i tidigare nyhetsblad, strävar IDC 
efter att öka sina intäkter så att man kan klara kärn-
verksamheten vid centret – alltså yrkesskola och 
förskola, hiv/aids-program, stöd till ett nätverk av 
grundskolor, stöd till kvinnogrupper – utan att vara 
bidragsberoende. Hittills har man inte lyckats fullt ut 
med detta, men man är nära. Bygguppdrag för 
kommunerna, t ex av vattentankar eller skolbygg-
nader, är viktiga inkomstkällor. Också den nyöppna-
de butiken i Kisesa har hittills gett ett bra överskott. 
När vi tillsammans med IDC:s ledning analyserar 
ekonomin, ser alltså förutsättningarna ganska bra ut, 
men på en punkt har IDC ett stort problem: Man har 
inga reserver och inget rörelsekapital. När man tar 
på sig ett bygguppdrag så får man betalning i efter- 
skott och man behöver därför ett eget rörelsekapital 

för att först köpa in cement och annat byggmaterial så 
att man kan utföra jobbet. Samma sak för att driva 
Kisesa-butiken: För att kunna sälja t ex sollampor 
måste man först köpa in ett parti lampor från en 
grossist. Det vanliga i Sverige är ju att företagen löser 
det här genom att ta lån i bank, men i Tanzania är det 
svårt i och med att räntorna är så höga (20-30%).  
Vi vill stötta IDC genom att skapa en ”reservfond”, 
alltså en fond som inte får användas för löpande 
utgifter, men där man kan låna pengar till varulager 
och liknande. Till det här syftet kan man tyvärr inte få 
Sida-bidrag. Vi är därför tacksamma om medlemmar 
och sympatisörer kan bidra med gåvor till reserv-
fonden. Om ni har möjlighet, sätt in er gåva på  
pg 112 26 69-3 eller bg 497-2790. Skriv ”reservfond” 
på talongen. 

 

Ihushi på Stockholmskonferenser 

Vårt samarbete med IDC – och framför allt de goda resultaten för 
människor i Ihushi – väcker intresse på olika håll. T ex var vi inbjudna 
att medverka på konferensen ”Skolan möter världen” (bilderna t.h.) 
som arrangerades av Globala Skolan och Sida i maj. Ett 
tema på konferensen var yrkesutbildning och Lage 
Bergström berättade om erfarenheterna från IDC.  

I augusti medverkade Lage också med information om 
Ihushi på ett arrangemang hos Yes Group Sweden, ett 
nätverk för människor som arbetar med management, 
marknadsföring och teamutveckling. 
 

”Gröna Grodan” hälsar! 

Två gånger om året brukar vi besöka Ihushi för att följa upp 
samarbetet. De gåvor som vi har haft med oss – T-shirtar, 
kepsar, gosedjur, läsglasögon, virkgarner, sybehör som t ex 
måttband och blixtlås, fotbollar, barnböcker, m m – har blivit 
mycket uppskattade och används flitigt.  

Gröna Grodan får ses som symbol för hur detta stärkt 
vänskapsbanden mellan oss i Vänföreningen och byborna i 
Ihushi. Ända sedan 60-talet har Gröna Grodan legat tillklippt i 
en kartong i Torsåker, nästan bortglömd. Men nu – sedan förra 
hösten – har den fått nytt liv med stoppning och knappar av 
vännen Ulla Norlin. Gissa om den trivs i umgänget med såväl 
barn som vuxna på IDC:s lärocenter i Ihushi.  
Tack för alla Era gåvor!  

Foto: Lage Bergström 
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