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Tillykke ! 

Første projektbevilling er i hus! 

Det lykkedes – målet om at få støtte fra CISU er nået!  

Nu skal processen med at få Huset gjort til virkelighed i gang. 

Vi har nu 20 måneder til at skabe en succes, så der bliver 

travlt den næste tid. 

Først skal der laves en formel kontrakt mellem GLOFEO og ABT-DK, herunder udfærdiges 

et budget for Huset på lokalt plan. 

Dernæst skal der findes et egnet hus og ikke mindst – der skal udvælges de første 

personaler. Her er det en altafgørende faktor at de der søger ansættelse har de fornødne 

kreative og pædagogiske forudsætninger for at kunne skabe det rum for leg og udvikling 

der er hele ideen med Børnehuset. Dertil kommer at de i starten vil være få ansatte og 

dermed skal have en meget bred arbejdsbeskrivelse, der også vil indeholde rengøring, 

kasseføring, vask af tøj mm – ud over det direkte arbejde med børnene. Her tænker vi at 

disse kvalifikationer er vigtigere end skoleuddannelse. Medarbejderne skal brænde for 

ideen. Og aktivt være med til at skabe bæredygtighed i forhold til drift 

Til det formål har vi fra bestyrelsen besluttet at ansøgerne skal leverer et selvgjort hus i 

en eller anden form, lavet af materialer de har fundet i hverdagen. Dette hus skal 

afleveres sammen med den skrevne ansøgning. Her vil de blive målt på deres kreativitet. 

D. 27. august tager Maria og Michael ned og forhandler de sidste ting på plads. Der skal vi 

være med til ansættelsessamtaler, og den endelige udvælgelse af en egnet bygning. Vi 

skal underskrive kontrakten med GLOFEO, herunder godkende budget for projektets første 4 måneder. 

Det er helt afgørende at vi finder de rigtige medarbejdere, så vi kan få et konstruktivt samarbejde op og køre selv om vi 

ikke befinder os i Matopeni hele tiden. Så den del kommer til at fylde meget under vores besøg. Ligeledes bruger vi en del 

tid på samarbejdet med GLOFEO, da det er dem der kommer til at spille en stor rolle i hverdagen som tovholder på 

projektet.  

Så det bliver en spændende tur med mange 

opgaver.  

På marked 

Lørdag d. 18. juni var vi på Otterup Torv med en 

lille stand og fik en god snak med mange 

mennesker omkring legens betydning for udvikling, 

indlæring og innovation. Vi samlede også en smule 

midler ind og fik et nyt medlem.  

 

 

 

Skulle nogen have fået blod på tanden og overskud til at være med i bestyrelsesarbejdet eller andre initiativer til fremme 

af projektet, hører vi gerne fra jer. 

HJÆLP! 

Vi indsamler legetøj 

Vi søger godt legetøj, som vi kan tage med til 

Tanzania. Hvis I kontakter os på post@watoto.dk 

eller tlf. 2215 0025 skal vi fortælle om 

indsamlingen.  
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