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Elever på hostel (studiebolig)

Nyhedsbrev – juni 2017

Kære alle sammen
Formandens beretning på
generalforsamlingen i PULS
den 18. marts 2017
Kære alle

Centerskolen i Sakina (HSH)
Dette er min tredje beretning som
formand for Projekt Ulandshjælp til
Selvhjælp.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at
takke alle, som har støttet økonomisk
og takke vores partnere i og uden for
bestyrelsen for et virkeligt godt samarbejde. Vi glæder os over at projektets arbejde er respekteret både i
Tanzania og i Danmark.
PULS har et stabilt medlemstal med
ca. 400 i hele landet, desuden støtter
to danske kirker i Sydslesvig, PULS har
en sund økonomi takket være mange
sponsorer blandt andet KFUM og Afrika Genbrug i Haderslev, Sct. Nicolai
genbrug i Rønne, Ydre Missions basar
i Esbjerg. Puls er også blevet støtte af
en stor dansk virksomhed VM Tarm.
Centerskolen i Sakina ( HSH)
HSH skolen har udarbejdet en strategisk plan for skolens udvikling i perioden 2016- 2020. Her er skolens historie og fremtidige mål beskrevet.
HSH skolen er nu både en teknisk
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skole og en handelsskole. Elevtallet
har været ca. 350 i løbet af skoleåret
2016. Der har været 339 dag elever og
29 på eftermiddagsholdet. Der er ansat en ny ung skoleleder, hun ser ud
til at være opgaven voksen.
De to af de nye klasseværelser er taget i brug, de to sidste klasseværelser
er færdige, men er endnu ikke taget i
brug på grund af manglende godkendelse fra myndighederne.
Der er kommet solceller på taget, så
kontoret kan fungere, når der er
strømafbrydelser.
PULS har bevilget penge til ny el installationer i computerklassen, så eleverne kan blive undervist i brug af internet.
Soyamøllen er begyndt at tjene penge.
HSH skolen har etableret et Hostel
med 84 elever fortrinsvis piger, hvor
de kan bo, mens de går i skole. PULS
er ikke økonomisk involveret i driften
af Hostel, men støtter de fattiges skolegang.
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Tove deler blyanter ud på Teddys school

Majengo House. (Teddys school)
Teddys School har nu haft sit første år
som en selvstændig organisation, der
selv ejer skolebygningen.
På tilsynsrejse i september 2016 så vi
caretakernes nye butik, hvor de sælger lidt af hvert: slik, kiks, salt, nødder, kladdehæfter, blyanter og meget
andet. Det fine nye køkken, hvor gaskomfuret er installeret, har fået et
dejligt stort bord med både vask og
vandhane. Caretakerne har også lånt
et lokale på skolen, hvor de har et
værksted med strikkemaskine, symaskiner og stoftrykværksted. Caretakerne er meget taknemmelige for den
støtte, de får.
Eleverne og lærerne ser ud til at trives
og al undervisningsmateriale er
hjemmelavet.
PULS har bevilget penge til en mur
med låge ud mod vejen, så de ældste
børn kan få mere plads til at holde
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frikvarter.
FGM projektet (2015 – 2018)
I 2016 har der været erfaringsudveksling med Kenya, samt genbesøg af kenyanerne i Tanzania. Der er blevet
udvekslet undervisningsmateriale
samt udarbejdet et fælles alternativt
overgangsritual for piger til erstatning
for omskæring. Kenyaneren har gode
erfaringer med at etablere ”sikre huse” til piger, der kommer i klemme.
HSH skolen har derfor etableret et
Hostel, hvor pigerne kan bo og passe
deres skole.
Der er blevet ansat en ny fieldofficer
Sambeke i stedet for Wilson. Ifølge
kvartalsrapporterne spredes undervisningen gennem kommitterer i nye
landsbyer og der er oprettet låne/
sparegrupper. FGM medarbejderne
har været i radioen og de har fået flere lokalpolitikere til også at argumentere for at stoppe omskæring.

FGM mødedeltagere
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Det bliver forberedt, at projektet skal
stoppe medio 2018, hvorefter det er
op til masaierne selv at fortsætte projektet.
KIWAKKUKI (2014 – 2017)
Projektet er nu inde i en meget spændende fase. De oprindelige 8 grupper
er nu blevet udvidet med 11 nye
grupper, så der nu fungerer 19 grupper i alt. Der er blevet uddannet superfarmere på RECODA ACADEMI.
PULS har på vegne af KIWAKKUKI søgt
DMRU om en forlængelse af projektet
med brug af superfarmere som undervisere, hvor KIWAKKUKI selv står
for projektet (2017 – 2019). Fotograf
Egon Rix har givet tilsagn om, at han
vil optage en film om projektet, så vi
kan dokumentere strategien med
Hjælp til Selvhjælp. Filmen skal belyse
superfarmernes rolle som forandrings
agenter.

Pilotprojekt i Likamba
(September 2016 – august 2018)

Pilotprojektet vil foregå i to landsbyer
med to grupper på hver 35 bønder i
hver gruppe. I alt 140 personer fra
hver deres husstand, alle skal være
over 18 år, alle fattige, men med jord.
Mindst 50 % af deltagerne skal være
kvinder. Hver deltager skal forpligte
sig på at oplære mindst 3 andre bønder, så i alt 560 husstande får gavn af
undervisningen. RIPAT bønderne skal
give bananstiklinger og såsæd gratis
til dem, de underviser.
Bønderne vil blive præsenteret for
mange forskellige muligheder og metoder i forhold til afgrøder, husdyrhold, økonomi, vandopsamling og
træplantning, og dermed kan de se en
udvej fra fattigdom. Projektet vil også
organisere bønderne, så de kan opbevare, transportere og sælge deres varer sammen (forløber for andelsbevæ-

Undervisning Kiwakkuki
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gelsen). Deltagerne er aktive. Organiseringen er fleksibel. Det er vigtigt, at
bønderne har ejerskab til det, der foregår. Hjælp til Selvhjælp. Deltagerne
vil lære om opsparing af penge i et
VSLA system. Distriktsguvernøren vil
sørge for at projektet er anerkendt af
regeringen, embedsmænd og lokale
landsbyledere og kirken.
Småskolerne
PULS har søgt om midler hos Kultustyrelsen til kapacitetsopbygning og spare/låne kurser til de seks småskoler,
der af forskellige årsager ikke funge-

rer. De øvrige 6 skoler klarer sig uden
hjælp fra PULS.
Afslutning
Vi arbejder fortsat på at nedbringe
vores udgifter til trykning af nyhedsbreve og porto. Det har været en rigtig god hjælp, at vi har fået mange nye
e-mail adresser. Tak for det.
PULS har en stærk folkelig forandring i
Danmark, det er vi meget stolte af.
PULS præsenterer strategien Hjælp til
Selvhjælp. Vi støtter afrikanernes egne bestræbelser på at klare sig selv.
▪ Jens Krüger Rasmussen

OBS
Det årlige kontingent er på kr. 25,-kr
pr. person (altså kr. 50,- pr. par).
Kontingentet er fastlagt således, at
det ca. dækker udgifterne ved at udsende 3 nyhedsbreve årligt.
Vi kontrollerer ikke om alle modtagerne af nyhedsbreve indbetaler kontingent, men vi registrerer alle kontingentbetalinger, idet vi skal have minimum 300 medlemmer for fortsat at
kunne tilbyde fradragsret for indbetalinger i henhold til §8 og §12.
Som tidligere meddelt anvender vi en
del af første indbetaling hvert kalenderår til betaling af kontingent, så har
du sendt et beløb til PULS, har du også betalt kontingent det år.

HUSK
Har du fået en e-mailadresse siden
sidst eller skiftet til en ny adresse, vil
vi meget gerne have besked. Vi sparer
ved at sende nyhedsbreve til dig pr.
mail. Har du ingen e-mailadresse får
du naturligvis nyhedsbrevene med
posten som sædvanligt.
MobilePay
Hvis man indbetaler på MobilePay, er
det MEGET vigtigt, at man bruger beskedfeltet og orienterer PULS om,
hvem der betaler. Det letter også administrationen, hvis man skriver en
mail til stoette@ulandshjaelp.dk.
Især første gang vil vi gerne have jer
registreret i medlemskartoteket.

Projekt Ulandshjælp til Selvhjælp
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Regnskab for 2016 - Status

HUSK at besøge Vores hjemmeside:
www.ulandshjaelp.dk
Og se de fire små filmklip om vores
projekter i Tanzania. Vis filmene for
familie, naboer og venner eller andre
interesserede. Vi vil gerne sprede op
lysningerne.
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Fra dagbogen
Onsdag den 19.10.2016
I dag skulle vi til Mbuyuni sammen
med Eugene og David. Vi skulle se til
bipræsten og den pre school, der ikke
rigtig er kommet i gang, efter at forældrene for flere år siden skulle overtage forpligtelser som skolepenge og
skolemad til de yngste. Ved ankomsten mødte vi præsten selv og hans
søn, en kvindelig lærer og en mand,
der repræsenterede forældrerådet.
Børnene sang for os, og vi uddelte
blyanter til alle. (Selv om det kneb – vi
havde fået at vide, at der nok var ca.
en snes børn, så det havde vi forladt
os på – det viste sig dog at netop i
dag, hvor vi kom, var der pludselig 42
elever i klassen). Vi fik snakket med
børnene og lærerne og forældrerepræsentanten. Så gik vi voksne ind
ved siden af for at snakke fremtid. I
foråret var der 11 forældre, der havde
betalt skolepenge og i oktober kun 1
ud af 42, så det er meget sølle. Det
trøstede os dog meget, at børnene så
rimeligt velnærede ud, så der er ikke
blot tale om fattigdom, men også om
værdier. Masaierne måler deres velstand i kvæg og kommer de til penge,
køber de mere kvæg. Der er også eksempler på, at lærere aflønnes med
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en ged engang imellem. Efter en længere diskussion blev vi enige om at
tilbyde dem et VSLA kursus samt et
lille hønseprojekt, så de kan lære om
penge.
Vi spurgte bipræsten, om han stadigt
boede i biskolen, som vi gav ham for
mange år siden sammen med en masse materiel til at behandle honningen.
Og ja, det gjorde han, men det var
hans plan at flytte ud ved årsskiftet!!!
Det samme lovede han os for et år
siden.
Da vi kørte tilbage til skolen fik vi en
rigtig god snak om vigtigheden af at
disse mennesker i Mbuyuni fik EJERSKAB til at løse deres egne problemer.
Eugene vil derfor holde et møde med
forældregruppen, hvor han vil fortælle om VSLA metoden og hvilke muligheder, denne kan medføre. Han vil
slutte mødet med at sige til dem, at

Eugenes mor giver Jens en flot kok
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ben sammen. Da vi kom hjem til skolen, var det under stor morskab, at vi
afleverede den levende hane i køkkenet og sagde, at den ville vi gerne have til frokost i morgen. ▪ Tove

Jens giver kokken til Joyce, - kogekone på skolen

de kan få et kursus gratis, hvis de inden for 14 dage kontakter ham, og
mindst 35 forældre tilslutter sig kurset. Først når de selv har indset, at de
har brug for kurset, kan de få det. På
hjemvejen var vi også et smut omkring Eugenes gamle skole, hvor der i
dag går 1200 elever i primary. Vi så
klasseværelset for de 145 elever i 1.
klasse. Grundskolen er blevet gratis,
men der er endnu ikke fulgt penge
med, så der er stadigt kun 1 lærer per
klasse!!!
Eugenes mor bor i nærheden, så vi
kikkede forbi, og hun var glad for besøget. Da det gik op for hende, at vi
ikke havde tid til at vente og spise,
fulgte hun de lokale regler om, at gæster enten skulle have mad eller mad
med hjem. Hun jagtede derfor sine
høns og haner, indtil hun til sidst fik
fat på en stor flot hane, som hun forærede os efter at have bundet dens
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Nyt fra DMRU´s Generalforsamling
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling

Emne: Et fællesskab om håb i verden.
PULS deltog med flere fra bestyrelsen
sammen med andre medlemsorganisationer af DMRU i et todages seminar. Vi kan ikke her referere det hele,
men blot nævne nogle af de vigtigste
emner. Vi fik sammen reflekteret over
det forgangne år, hvor formandens
beretning kom omkring udfordringen
efter et år med store nedskæringer,
men hvor der siden sidste sommer
har vist sig nye og spændende muligheder i forhold til både indholdet og
omfanget af vores arbejde. DMRU ser
nu frem til at vi i 2018 med flere midler fra undervisningsministeriet kan
igangsætte fælles læringsprojekter
med medlemsorganisationerne inden
for to temaer. 1. vores diakonale tilgang herunder menighedsbaseret diakoni. 2. tros- og religionsfrihed og
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beskyttelse af religiøse minoriteter.
Det andet vigtige punkt, der fyldte
meget ved generalforsamlingen var
drøftelse og godkendelse af en 5-årig
strategi for DMRU. Der blev taget udgangspunkt i Den globale og politiske
udfordring. Gennem kirkerne i Nigeria
og Etiopien, der er store migrationslande, er der taget initiativ til at imødegå menneskesmuglernes løgne om
”Paradis i Europa”, således at fortællingen om Europa bliver mere realistisk.
De fleste af indlæggene handlede om,
hvordan forskellige organisationer
skaber forandringer gennem mobilisering af kirkerne og menighederne,
altså religionen er et aktiv i bæredygtig udvikling. Et af emnerne hed: Brug
dit talent – altså en ressource baseret
tilgang.
Det var glædeligt for os i PULS at høre
at vores strategi Hjælp til Selvhjælp,
som PULS har stået for i mange år, nu
også bruges af andre og større organisationer.
Det tredje vigtigste. Der blev nedsat
et sammenlægningsudvalg bestående
af bestyrelsesmedlemmer fra DMRU
og DMR. Udvalget har til formål at
undersøge muligheden for en eventuel sammenlægning af de to foreninger. Der vil være medlemsmøder og
orientering om processen i løbet af
2017 – april 2018. ▪ Jens
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Billede af DMRU nye strategi

Om livsfærdigheder
Et af vore medlemmer har spurgt til,
om eleverne på HSH skolen bliver undervist i seksualundervisning og prævention, så jeg har bedt koordinatoren om at sende mig de faglige mål.
Og ja, de bliver undervist i mange facetter af livsfærdigheder.
Direkte oversættelse:
Livsfærdigheder er et tværfagligt emne, integreret i andre fag på den tekniske skole med det formål at eleverne udvikler sund livsstil. Den tekniske
skole har til formål at udvikle og
fremme effektivitet, virkningsfuld kvalitet og standard service til kunder i
forskellige situationer. Lærerne har
manual over livsfærdigheder, der
dækker ti moduler med fokus på respekt og forståelse for personligheder, interpersonelle relationer, effektiv kommunikation, kreativ problemløsning og effektiv beslutningstagning,
forhandling og konflikthåndtering,
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seksuel og reproduktiv sundhed,
empati, at opnå karrieremål og visioner, kreativ og kritisk tænkning, referencer, kundepleje komponenter og
overføre disse områder til egen praksis. Eleverne vil gennem modulerne i
livsfærdigheder blive i stand til at
benytte og tilegne sig viden og færdigheder, der gør det muligt for dem
at arbejde i en moderne kundepleje,
der bliver drevet professionelt og
globaliseret. ▪ Tove

NYHED!
Forlængelse af KIWAKKUKI
I skrivende stund har vi netop fået
tilsagn fra DMRU om, at de med et
lille forbehold vil yde støtte til en forlængelse af KIWAKKUKI projektet
(landbrugsprojekt med blandt andet
HIV og AIDS smittede). I dette nye toårige projekt når de meget langt for
pengene, idet undervisningen ikke
foregår med højtuddannede agronomer, men med de superfarmere, som
blev udpeget af RIPAT gruppen og oplært i det tidligere projekt. Det nye
område hedder Rombo og ligger nabo
til det tidligere projekt på Kilimanjaro.
Mere i næste nummer. ▪ Tove
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Sponserede elever på HSH
I 2015 indrettede HSH skolen et midlertidigt hostel i et stort klasseværelse. I 2016 har HSH lejet et hus, som de
bruger som Hostel. Her er ansat en
matron til at holde opsyn og lave mad
til eleverne. Her kan de huse ca. 87
elever, der enten bor for langt væk til
at få uddannelse, eller er udsat for
truslen om tidligt at blive bortgiftet
eller omskåret. På længere sigt ønsker
skolen at få deres eget Hostel. I den
forbindelse arrangerede de, for at rejse penge, en kæmpestor demonstration, hvor både deres egne, men også
andre institutioner, samt andre interesserede deltog. Dette var en del af
en stor pengeindsamling til fordel for
de sårbare fattige unge fra yderområderne. Jeg giver lige nogle eksempler
på disse elever og deres vilkår.

Lucy

Lucy Joseph
Lucy, der er forældreløs og har ingen
søskende, kommer fra Mwanza. Hun
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er nu 25 år. Da forældrene døde,
blev hun først passet af sin bedstemor. Da bedstemoren blev syg, kom
Lucy hen til nogle bekendte. Det lykkedes hende at gennemføre grundskolen og ovebygningen til og med
form 4. I 2012 kom hun til Arusha,
hvor hun indtil 2015 boede hos
gammel kvinde for at hjælpe hende.
Hendes veninde var startet på HSH
skolen. Lucy kom op på skolen og
snakkede med Lilian. David lovede
en skoleplads pr 01.01.2016. Hun fik
også plads på Hostel. I 2016 startede hun i ”front office” som er en receptionistlignende uddannelse. Hvis
hun kvalificerer sig vil hun gerne læse videre. Lucy er medlem af TAG
kirken.

te om HSH skolen og kontaktede dem,
og han blev som 18 årig optaget på
elektriker linjen, hvor han er meget
glad for at gå. Han elsker sit studie.
Det er et problem for ham, at han har
lang vej til skole, for det tager lang tid
og koster også penge hver dag, da han
bor på hos familien, der bor langt
væk. Måske kunne han ønske sig en
plads på Hostel. Han vil gerne læse
videre. Han vil gerne blive selvstændig. Hvis han får hjælp, vil han glæde
sig til at kunne hjælpe andre. Hvis ikke
med penge, så med gode råd.

Paulina

Paola

Paulo Mbota Mwanza
Paolos mor er farmer og bor i nærheden af Arusha. Kun Paulo, der er
yngst, kom i skole i 7 år. En af hans tre
søstre er syg med HIV. Paulo ville gerne have en uddannelse. Familien hør-
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Paulina Mathayo
Paulina på 18 år kommer fra Simanjiro
distrikt Arusha. Hun har 1 storebror
og 4 små brødre. Familien er masaier,
der lever af og måler deres værdier
på, hvor meget kvæg, faderen ejer.
Begge forældre lever, men er blevet
skilt på grund af Paulina. Faderen
havde solgt hende til en mand, der
gerne ville giftes med hende, da hun
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da hun var 15 år. Det er helt normalt,
at pigen ikke bliver spurgt, men Paulina ville ikke tvangsgiftes, så hun løb
væk. Moderen havde støttet datteren, hvilke udløste megen dramatik,
men faderen havde fået prisen og ligger i idelig strid med manden, der enten vil have sin kone eller kvæget tilbage. Pastor Zabron fra Mtu tu wa
Umbu bragte hende her til skolen.
Hun var her også i det første Hostel.
Hun har kun kontakt med sin mor via
telefonen. Er glad for sit studie i køkkenklassen, hvor hun nu går på andet
år, men ville gerne have adgang til lidt
lommepenge.

Emmanuel ville gerne have en uddannelse, og en dag mødte han Wilson Lengima, der fortalte ham om
HSH skolen. Han blev meldt ind og
startede januar 2016 i køkkenklassen. Han kan lide sit studie. Han vil
gerne have et job, så han kan hjælpe
sin familie. Forældrene giver ham
moralsk støtte, men har ikke råd til
at betale. Familien tilhører Adventistkirken. Han bor hos venner. Han
vil gerne læse videre efter HSH og
senere blive selvstændig. Transport
er et problem, da det tager tid, og
det koster, så han vil gerne på Hostel.

Emmanuel

Emmanuel Lukumay
Emmanuel går i køkkenklassen på 1.
år. Han er 18 år gammel og kommer
fra Arumeru distrikt. Har både sin mor
og far, men de er skilt. Der er 1 bror
og 3 søstre i familien, hvor Emmanuel
er yngst. Kun drengene kom i skole.
Denne familie er også masaier, så
begge forældre har husdyr (livestock).
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Jenipher

Jenipher Mrosso
Jenipher på 26 år voksede op med
sin mor og lillebror. Faderen døde,
da hun kun var 6 år. Hendes mor var
og er farmer. Jennifer og hendes bror
kom begge i skole i 7 år. Efter skolen
rejste hun til Tanga, hvor hun fik
plads i huset. Da hun var 19 år, blev
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hun gravid med sønnen i huset, der
dog ikke ville vedkende sig faderskabet, hvorfor familien smed hende ud.
Hun kom hjem til Arusha og fik en
lille dreng Salim Omary, som bor hos
Teddy privat og går på hendes skole.
Jennifer ser ham hver fredag eftermiddag. Da sønnen var et år, blev
hun igen hushjælp, Familien så, at
hun var en rigtig dygtig pige, så de
tilbød hende at sponsere skolepenge
for hende i to år, men hun ville gerne
på Secondary school. Hendes bror,
der gik i køkkenklassen på HSH skolen sagde til hende, at hun skulle
komme HSH ”Det er en god skole”.
Hun startede sidste år og bliver færdig til jul. Hun bor på Hostel og er en
stor ressource person i forhold til de
andre teenagere. Hun er den fødte
leder Hun har fået praktikplads på
Impala Hotel, som er byens fineste,
så hun skal nok klare sig. Jennifer vil
med tiden gerne have sin egen restaurant og komme så meget ovenpå, at hun kan hjemtage sin lille
dreng. ▪ Tove

”Masaier er ikke bange for løver!”
Denne udtalelse har jeg hørt flere ange, men besluttede mig for, at få
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Vi besøger et pigeværelse på Hostel

Piger på Hostel slapper af på terassen

fingrene ned i virkeligheden ved at
spørge vores daværende fieldworker
Wilson, der selv er masai.
Han smilede ved spørgsmålet, da han
havde fået det før. ”Både - og,” var
hans umiddelbare svar, men forklarede også, hvad han selv havde oplevet
som teenager.
Sammen med en ung og en lidt ældre
masaimand var han ude og vogte
kvæg og geder. Stedet var ret øde, så
de måtte overnatte i det fri. I skumringstimen sad de ved et lille bål, som
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de kunne varme sig ved. Pludseligt så
Wilson bag kammeraterne en løvefamilie med mor, far og tre store unger nærme sig. Ganske roligt forklarede han, hvad han så. Nu gjaldt det
om at tage det ganske roligt. Kammeraterne ville allerhelst stikke af
med det samme, men Wilson vidste,
at det var den visse død, da løverne
ville forfølge og nedlægge flygtende
skabninger. Nej, de skulle stille og
roligt rejse sig op og tage deres spyd
og stille sig frontalt mod løverne, så
de kunne vise dem, hvem der havde
magten. Løverne lægger sig ned ca.
10 meter fra dem.
I 10-15 minutter kikker de på hinanden, hvorefter løverne luntede væk.
Dette var lige et godt råd til alle, der
måtte komme i en tilsvarende situation. ▪ Tove

Vores bankkonto er:
Reg. 9570 kontonr. 3866149
Giro 386-6149
MobilePay 25701742
TAK FOR DIN STØTTE
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Marked i Arusha

Mount Meru set fra vejen

Kære medlemmer.
I PULS sparer vi penge, hvor vi kan.
Torben, der er uddannet typograf,
har gjort arbejdet med at opsætte
vores nyhedsbrev gratis for os i flere
år, er nu gået på pension. En stor tak
til Torben fra PULS. Tine har påtaget
sig opgaven. Tag godt imod denne
nye udgave af nyhedsbrevet. ▪Tove
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