
Dags att betala årsavgiften! 
Medlemsavgiften till Vänföreningen Ihushi är oförändrad, 150:- för vuxna och 20:- för barn och ungdomar. 
Betala in på bankgiro 497-2790. Glöm inte att skriva ditt namn på talongen! 
OBS: Vi har inte längre något plusgirokonto! 
 

Vänföreningen Ihushi 

Nyhetsblad Nr 50, februari 2014  

Nytt år, det 15:e i vårt samarbete med Ihushi 
När vi i februari 1999 samlades till ett första möte i Vänföreningen Ihushi, trodde vi nog inte att vi skulle vara 
fortsatt engagerade i de här frågorna efter 15 år. Och inte heller vågade vi hoppas att så mycket positivt skulle 
hända i Ihushi under den här perioden. Nu finns Ihushi Development Ihushi (IDC) etablerat med en omfattande 
verksamhet av stor betydelse för de drygt 14,000 människor som bor i det område vid Victoriasjön där IDC har 
sin verksamhet. Vi har all anledning att glädjas över att ha fått medverka i det här arbetet.  
IDC beskriver sig idag som ett ”resurscentrum för hållbar utveckling” och man försöker anlägga ett miljö-
perspektiv på all verksamhet – med fokus på ungdomar, kvinnor och barn. IDC driver idag en yrkesskola och 
en förskola, seminarieverksamhet, mikrokreditverksamhet, vuxenutbildning till kvinnogrupper, ett hiv/aids-
program, m m. På IDC:s lärocenter finns samlingslokal, klassrum, datorsal för datautbildning, snickarverkstad, 
gästhus och skolkök samt butik och café som mötesplats för byborna. Allt har byggts upp och tillverkats av 
ungdomarna på yrkesskolan som ett led i deras yrkesträning – byggnader, skolbänkar, kontorsmöbler. 

Nya utmaningar 

I det här nyhetsbladet berättar Lage Bergström från sin uppföljningsresa till Ihushi i höstas. Han säger att IDC:s 
verksamhet fortsätter på ett imponerande sätt. Samtidigt har byborna nya svårigheter att handskas med, bl a till 
följd av ökande miljöproblem (t ex torka), befolkningsökning, korruption i offentlig förvaltning, m m. Inom sin 
egen organisation har IDC också fortsatta utmaningar att möta, just nu att skola in en ny ”manager” och att 
ytterligare öka de egna intäkterna så att man blir oberoende av ekonomiskt stöd för att betala löner och andra 
löpande utgifter. Om de här utmaningarna berättar Lage på följande sidor. 
  

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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Den här bilden med 
Melesiana Elikana prydde 
framsidan av december-
numret av HABARI, 
Svensk-Tanzaniska Före-
ningens tidning.  
Melesiana är en av de drygt 
200 ungdomar som idag 
har fått ett bättre liv tack 
vare IDC:s yrkesskola.  
I HABARI-numret finns en 
artikel med rubriken ”Yrkes-
utbildning i Ihushi -– ett 
exempel att lära av”. 
Artikeln finns att ladda ner 
från vår hemsida: 
<www.ihushi.org>. 



 
 

Besök i Ihushi november 2013 

Sedan 1999 har jag (Lage Bergström) besökt Ihushi en eller två gånger om året – oftast tillsammans med Inger. 
Det känns alltså ganska hemvant att åka iväg. Samtidigt är det också varje gång spännande att komma till 
Ihushi för att se förändringar sedan sist, få träffa vänner på IDC och höra om deras situation idag. Vi försöker 
ha fortlöpande telefon- och email-kontakt varje eller varannan vecka, men att personligen vara på plats tillför 
en ytterligare dimension.  
När jag den här gången förberedde mig för resan, hade jag ett extra bestyr när jag skulle packa. Inger hade sam-
lat ihop mer än 200 gosedjur, både från begagnat-butiken Ånyo i Sandviken och från enskilda familjer. De här 
gosedjuren hade vi lovat förmedla till de förskolor som deltog i det seminarium som IDC genomförde i juni (se 
nedan). Vikten var hanterlig, men hur få plats med alla djuren i två väskor? Lösningen blev vacuumförpackning 
i plastpåsar, och allt fanns med när jag kom fram till Ihushi. Stor glädje hos de nio förskolorna som var och en 
fick en stor kasse med gosedjur! 
Jag hade också med mig andra gåvor, bl a från suveräna kviltkonstnären Inga-Lill Ljung i Torsåker: Ett lapp-
täcke (= kvilt), ett mobilfodral i lapptäckesteknik och tips om kviltning (se foton).  
Dagarna i Ihushi fylldes av 
möten och konstruktiva 
diskussioner på IDC:s läro-
center angående projekt-
avtalet för 2013-2014 mellan 
IDC och Vänföreningen.  
När jag sedan åkte hem hade 
jag med mig hälsningar till 
vänner i Sverige. Det är 
ingen tvekan om att den här 
ömsesidiga kontakten bety-
der mycket för att hålla uppe 
engagemang och intresse. 
 
 

Uppföljning av förskollärarutbildningen  

Barn som får stimulans i lek och samvaro med andra barn och vuxna. Så uppfattar jag att det är på IDC:s för-
skola med 35 barn från familjer i närområdet. Barnen kommer vid 
åttatiden varje morgon och möts av Helena Justine och Gaudencia 
Mayayi, två förskollärare med mycket värme och engagemang. 
Helena och Gaudencia berättade att de var lyckliga över det tiodagars-
seminarium som genomfördes i juni. Seminariet var konkret och prak-
tiskt upplagt, inriktat på metodik i samspelet med barnen, men också 
lite om barns utveckling i förskoleåldern. Med på seminariet var också 
lärare från nio andra kommunala förskolor från grannbyarna. Under 
mitt besök jag träffade några av dem för att höra vad de kunnat tilläm-
pa. Det var mycket: Användning av egentillverkade lekmaterial i lera, 
trä, papper & lim, m m. Rörelselekar med bollar, trummor och sång. 
Dom menade att det här hade gjort stor skillnad under höstverksam-
heten på de olika förskolorna och gav en lång lista på framgångar, t ex: 
några barn har lärt sig alfabetet, nästan alla barn kan räkna från ett till 
tio, många kan bokstäverna i egna namnet och i föräldrarnas namn, de 
kan hälsa vuxna och gamla på ett respektfullt sätt, osv. 
Det är glädjande att en begränsad insats som det här seminariet tydli-
gen hade kunnat leda till förbättringar också på de kommunala för-
skolorna, med tanke på de uppenbara resursbristerna: Barngrupperna är 
stora, mellan 90 och 140 barn med en lärare, och det finns inga böcker 
eller annat pedagogiskt material förutom det som läraren själv tillver-
kar. De tio förskolor som nu har haft en gemensam utbildning kommer 
att fortsätta samarbeta under ledning av IDC. Bl a kommer ett gemen-
samt ”Barnens Dag” att anordnas i februari i år, och ett nytt tiodagars-
seminarium i juni.  

Sospeter Masanyiwa 
undervisar i sömnad på 
yrkesskolan. Häromåret 
såg han en tygväska i 
lapptäckesteknik och 
gjorde kopior som blev 
mycket populära bland 
ungdomarna. Han ville 
lära sig mer om tekniken 
och vi kontaktade därför 
Inga-Lill som på ett gene-
röst sätt delat med sig av 
sitt kunnande. Hon sydde 
t o m ett litet täcke som 
exempel. På bilden till 
vänster granskar 
Sospeter hennes täcke 
och på den högra bilden 
visar han upp ett eget 
försök. 
 



Förändrade ledarroller 

Emmanuel Buguba (t. h. på bilden), var den som 1999 tog 
initiativ till Ihushi Development Centre (IDC). Han har 
sedan dess varit både IDC:s ordförande och chef för det 
löpande arbetet – en kraftfull och samtidigt demokratiskt 
sinnad ledare. Nu har han fyllt 60 år och vill trappa ner på 
arbetet, samtidigt som han är medveten om att en ny chef 
behöver tid på sig att växa in i rollen. I maj provanställdes 
därför Ambrose Elias (t. v. på bilden), som ny ”manager”. 
Tanken är att Emmanuel kvarstår som IDC:s ordförande, 
men att Ambrose tar ansvar för att leda det dagliga arbetet 
på IDC:s lärocenter. Under en övergångsperiod går de 
parallellt för att ge Ambrose den inskolning som krävs.  

Under mitt besök ägnade jag mycket tid tillsammans med 
Emmanuel och Ambrose. Vi diskuterade konkreta frågor 
inom ramen för vårt projektavtal: Vad har blivit gjort 
hittills och hur planera för 2014? Vi diskuterade dessutom 
mer övergripande frågor om IDC:s framtid, om svårig-

heterna med finansiering, om nödvändiga förändringar av IDC:s ekonomiadministration, m m. Det är ganska 
svåra frågor och det var påtagligt att Emmanuel och Ambrose ännu inte hade en samstämd syn. Som personer 
är det också ganska olika. Emmanuel bor i Ihushi och är jordbrukare och kommunpolitiker. Ambrose är tjänste-
mannason från storstaden Mwanza, har ingenjörsutbildning och bred yrkeserfarenhet, bl a från installationer av 
solenergisystem – men han är relativt okänd för byborna i Ihushi. Emmanuel däremot har hela sin förankring i 
byn och möts av respekt 
av alla i trakten. När de 
har lärt känna varandra 
väl, kan Emmanuel & 
Ambrose bli ett bra 
ledarpar där olikheterna 
kompletterar varandra. 
Men det krävs att båda 
anstränger sig för att ut-
veckla ett bra samarbete. 

 

 

IDC:s nya butik  

När jag var i Ihushi i november, hade den nya butiken varit igång några månader, med Anna-Greta Misaraba 
på bilden här nedanför som butiksföreståndare. Anna-Greta är en av dem som varit med IDC sedan starten. Hon 
har tidigare arbetat i skolköket, varit samordnare av mikrokreditverksamheten och skött det lilla cafét på läro-
centret. Butiken ligger i utkanten av Kisesa, som är närmaste tätort. Kisesa är en handelsmetropol för byarna 
runtomkring, och samtidigt en kontakt in mot storstaden Mwanza. Förutsättningarna att kunderna ska hitta till 
butiken är alltså goda, men hittills har man inte lyckats sälja så mycket, främst för att man har ont om kapital 
för att skaffa sig ett ordentligt varulager. Tanken med butiken är att sälja varor som tillverkas på yrkesskolan, 
bl a skoluniformer, tygväskor, klänningar och möbler, och dessutom sådant som tillverkas av kvinnogrupperna, 
bl a vedsnåla spisar och batik-
tyger. Men för att fylla butiken 
med de här olika varorna, 
behöver man pengar för att 
köpa in det material som 
behövs för tillverkningen. 
I butiken säljer IDC också 
andra varor som anknyter till 
den egna verksamheten, bl a 
byggmaterial. På bilden t. h. 
håller Emmanuel på att inven-
tera lagret av cementsäckar. 
  

Bertha Francis (t.v.) representerar 
kvinnogrupperna i IDC:s styrelse. 
På bilden diskuterar hon ekonomi 
med Lucy Njigua från Forum Syds 
Nairobi-kontor, på kort besök i 
Ihushi. 
Bertha och de övriga i styrelsen 
har stegvis fått alltmer ansvar, i 
och med IDC:s framgångar. När 
nu ledningsfunktionen inom IDC 
förändras efter rekryteringen av 
Ambrose, påverkas också 
styrelsearbetet. Därför kommer 
flera seminarier med styrelsen att 
genomföras inom ramen för vårt 
projektavtal med IDC. 



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   •   bg 497-2790 

www.ihushi.org 

Vi i styrelsen – Birgitta Lindgren, Eva-Britt Dandanell, Jan-Erik Magnusson, Lage Bergström,  
Ulla-Britt Norlin, Ylva Derfer och undertecknad – önskar God Fortsättning på nya året och  

ser fram emot fortsatt gott samarbete! 

 

 

F. d. elever på examen!  

18 oktober var examensdag i Ihushi, både för yrkesskolans 
elever och för de barn på förskolan som ska börja grund-
skolan i januari. Liksom tidigare år blev det en festdag för 
hela byn – flera hundra personer mötte upp med gratula-
tioner och presenter. Nytt för i år var att f d elever på 
yrkesskolan hade bjudits in att delta. Och inbjudan hör-
sammades: Mer än 60 f d elever kom till centret och de 
bidrog till mat och andra kostnader under dagen. Och 
kanske viktigast av allt, man lovade avgångseleverna 
praktikplatser så att de kan komma igång att arbeta. 
Varför? Jo, menade de f d eleverna samstämt: Vi har 
själva fått så mycket stöd från IDC och därför vill vi hjälpa 
till med det vi kan. 

TACK för gåvor!   

…för bidrag till reservfonden, 
gosedjur till förskolebarnen, 
lapptäcken, färggranna tygband och 
blixtlås till sömnadseleverna, verktyg 
till föräldralösa yrkesskolelever, 
”frimärkspengar”, virkgarn och virkad 
gardin till kvinnogrupperna, kepsar till 
IDC:s anställda!  

Stort TACK… och Tack igen! 
 
 

Fortsatt insamling till IDC:s ”reservfond” 
Som vi berättade i förra nyhetsbladet, har vi startat 
en särskild insamling till en ”reservfond” för IDC. 
Det är en fond som inte ska användas för löpande 
utgifter, men där man kan låna pengar till sådant 
som ger IDC egna inkomster. IDC får inga stat-
liga/kommunala bidrag till utbildningarna och behö-
ver därför inkomster för att betala lärarlöner och 
underhålla byggnader och maskiner. Därför har man 
startat butiken som vi berättar om på sid 3. IDC tar 
också på sig uppdrag av kommunerna i närområdet, 
för att t ex bygga regnvattentankar eller tillverka 
skolbänkar. 
 

Både för att hålla ett varulager i butiken och för att ta 
på sig olika bygguppdrag, behöver IDC tillgång till ett 
rörelsekapital, t ex för att köpa in cement och annat 
byggmaterial. Reservfonden är tänkt att göra det här 
möjligt. I december kunde vi överföra 20.000:- till 
den här nya fonden och redan märks en förbättring i 
butiken. Men fonden behöver vara större. Vi är därför 
tacksamma om medlemmar och sympatisörer kan 
bidra med gåvor till reservfonden. Om ni har möjlig-
het, sätt in er gåva på bg 497-2790. Skriv ”reserv-
fond” på talongen. 

Foto: Lage Bergström 
  

 
 


