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NYHEDSBREV NR 8. 
 
Børnehuset er startet! 

Ved hjælp af den smule private midler vi havde, er 
børnehuset startet med starten af januar! 

Denne gruppe har startet huset. Fra venstre Esther, Jovita, 
Elimina, Samiath og Emidius. Samiath er lederen og 
Emidius er bogholder. Elimina er uddannet lærer.  
Michael var på et kort besøg i slutningen af januar og hjalp 
med at få huset indrettet med nogle få møbler. Desuden 
prøvede han at give nogle ideer til, hvordan mødrene kan 
arbejde med børnene. De store børn går straks i gang med 
alt legetøjet. Og de samler hurtigt til bunke med store 
samlinger. De mindre leder efter enkelte stykker legetøj og 
holder sig til det.  
Især for de mindre bliver det ikke til leg, men mere blot at 
holde legetøjet.  
De voksne ser sig mest som opretholdere af ro og orden. 
Det er klart at de ikke har er faring med leg, som vi forstår 
det. At sætte en tankerække i gang hos barnet / børnene, 
en tankerække, der 
fortæller en historie, og 
som så giver barnet 
anledning til at lege, bygge 
luftkasteller, danne billeder.  
Mødrene mangler denne 
ballast. Ja, de gør de fleste i 
Tanzania. De større børn 
forstår det instinktivt, men 
kender ikke til at sætte de 
mindre i gang.  
Udfordringen er stor 
Vi har efterhånden fået 
bragt en god del legetøj 
dertil. Ikke mindst DUPLO, 
LEGO og briotog. Der er 
også en del biler og lidt 
puslespil. Især puslespil til 
mindre børn.  

Men både DUPLO og LEGO mangler samleinstruktioner. Ja, 
selvfølgelig er det muligt at bruge begge del uden disse. 
Men for børn der IKKE har prøvet det før er det meget 
værd at have sådanne instruktioner og bygge efter. Det er 
ikke kun tilvænning, men det skærper også kreativiteten.  
 
For at projektet skal blive virkeligt er der brug for:  

 Pædagogisk assistance  

 LEGO-byggevejledninger 
(er der nogen der vil hjælpe med at printe?) 

 Legetøj Ikke mindst; perleplader, perler, spil 
f.eks.alm. familiespil. Nyudviklede spil som 
Matador på swahili, puslespil.  

 Møbler, tavle, opslagstavle, tæpper, 
opbevaringsudstyr (plasticbøtter med låg) 

 Træning af personale 

 Kapital til indkøb af legetøj til salg 

 Puslespilsmaskine 

 Lokalt tegnede malebøger 

 Bøger på engelsk og swahili (til højtlæsning) 

Maria udviklede endvidere tanken om at vi skulle udvikle 
en serie i Lotte-bogsstørrelse om børn og pædagogik. 

Vi har brug for frivillige til alle de forskellige opgaver. Der 
er nok at tage fat på og vi håber, at kunne udvirke 
mirakler, men det kræver, at vi er flere.  

 

 
 
 

Mvh. Bestyrelsen 

 

For at gør alt dette har vi brug for en stærk 

forening. Derfor skal vi bede jer om at 

indbetale kontingent for 2017.  

100 kr. for hvert medlem.  

Indbetal dem til Nordfyns Bank  

Reg. Nr. 6862 konto 1106035  

og skriv navne i kommentarfeltet. 
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