
NYHEDSBREV nr. 1  Fra Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania 

Kære medlem  

Hermed et Nyhedsbrev. For nogle af jer er det ikke det første. Men da det er det første efter vi startede vores egen 

forening kalder vi dette for nr.1…. 

Først en varm velkomsthilsen til alle nye medlemmer! Vi er glade for jer alle hver især! 

Bestyrelsen for foreningen består af: 

Formand: Michael Arbirk, næstformand: Maria Jensen, 

Kasserer: Gloria Masinde, bestyrelsesmedlem: Birgit 

Arbirk 

For at sætte projektet i søen må vi søge midler fra 

fonde. Vi søger flere private fonde, men en helt oplagt 

og meget interessant mulighed er at søge midler fra 

CISU. CISU bestyrer de midler Udenrigsministeriet 

giver til foreninger.  

For at søge midler hos CISU skal vi have 50 

medlemmer i foreningen.  

Ansøgningen er stort set udfærdiget, vi mangler blot 

afpudsningen – og 20 flere medlemmer, for at kunne 

sende den af sted inden fristen den 15. december ! 

Så det haster lidt… Efter december er næste mulighed for at søge d. 1. april næste år 

og det ville jo være ærgerligt at skulle vente så længe på at kunne søge.. 

Vi har mere end noget andet lige nu brug for din hjælp til at få de nødvendige medlemmer! 

Hvis hvert medlem blot kan skaffe et nyt medlem inden 13.12. når vi hurtigt det 

magiske tal 50 og kan sende ansøgningen! – Kan du hjælpe med at skaffe et nyt 

medlem?  

Børnene i Matopeni vil sige så mange gange tak! 

Nye medlemmer bedes indbetale 100 kr. på reg.nr. 6862 konto 

1106035  i Nordfyns Bank og vi har brug for navn og mail adresse 

for at kunne registrere jer som medlemmer – og blive i stand til at 

sende jer Nyhedsbreve mm. 

Medlemmers data kommer ikke til at ligge på nogen offentlig side 

og vi videregiver ikke dine oplysninger til 3.part. 

Gør dit kontingent aktivt: 

Kontingentet er ikke tænkt som og kan slet ikke række til at få 

projektet i gang! 

Derfor er det bydende nødvendigt at ansøge om midler gennem 

fonde såvel private som offentlige. Vi kan rent praktisk komme i 

gang i Matupeni, når vi har de første 250.000 kr. til opstart. Så gør 

dit kontingent aktivt – hjælp os med at skaffe bare et nyt medlem, - 

og meget gerne mange nye medlemmer  -  

De 100,- kr. du har betalt i kontingent ved indmeldelsen gør dig til fuldgyldigt medlem af foreningen indtil udgangen 

af 2016. Du får en kalender for 2016 der beskriver projektet mere i tekst og billeder og jævnligt Nyhedsbreve. 

Møde i bestyrelsen d. 13. november 2015 

Initiativ - medens man venter på bussen må omgivelserne 
undersøges 



Alle der lægger arbejde i foreningen gør det ulønnet og frivilligt. De penge vi får ind i kontingent går derfor ubeskåret 

til at betale helt nødvendige ting til foreningens arbejde og dertil udgifter til at foreningen kan blive medlem af nyttige 

organisationer som f.eks. CISU.  

 

Bestyrelsens arbejde den seneste tid: 

De sidste par måneder har været ret så aktive 

 Vi har udarbejdet en bedre hvervefolder 

 Vi har uddelt foldere i MENY i Otterup 

 Michael er blevet interviewet til Fyens Stiftstidende (Se evt. artiklen på facebooksiden ’watoto.dk’) 

 Maria er blev interviewet i TV2-fyn   

 Maria har startet vores egen hjemmeside www.watoto.dk  

 Vi har startet en facebook-gruppe ’watoto.dk’  (søg evt. ’watoto.dk’ på facebook)  

 Vi har sendt de første ansøgninger til private fonde 

Bestyrelsen holdt bestyrelsesmøde fredag d. 13. november.  

Der besluttede vi blandt andet: 

 Vi vil i foråret lave en mindre foredragsrække omkring børnehusets temaer. Vi har følgende arbejdstitler på 

programmet indtil nu:  

Gloria Masinde, Why can the Danish Folk High School’s teaching principles be useful in Tanzania 

- Montessori læringsprincipper af et medlem af det danske Montessori Selskab 

- Leg – ved Jørn Martin Steenhold (forfatter til bogen ‘Den rene Leg’) 

Vi vil afholde foredragene på University College Lillebælt i Odense, som 

har både lærer- og pædagoguddannelser.   Har I ideer til andre foredrag, er 

I velkommen til at skrive til os.  

 I Otterup har vi et interesseret kommende medlem, som har foreslået at vi 

afholder et loppemarked. Det synes vi er en god idé, hvis han vil stå for det.  

 Local Fundraising: 

Vores samarbejdsorganisation i Tanzania GLOFEO, som er en organisation 

der bistår familier i Bukoba området med hjælp til familiære problemer og 

familietrivsel i området, er med fra starten og vil sikre at der er 

medejerskab i lokalområdet, samt at der er mulighed for rådgivning, 

sparring og faglighed på det lokale plan og i tråd med kultur og ånd i 

nærområdet. Mr. Innocent fra GLOFEO har foreslået at de i samarbejde 

med os i Danmark kunne arrangere en fundraising tour hvilket bestyrelsen 

bakker op om. Turen vil være med besøg ved børnehuset og i Tanzanias 

mest berømte nationalpark, Serengeti national Park. Vi forestiller os at det 

er realistisk at vi stiler mod at den kan ske i uge 42 i 2016.  

 Vi besluttede at blive medlem af CISU.  CISU – kan kort beskrives som en 

paraplyorganisation af mange små foreninger, der arbejder i fattige lande. Den er betalt af Udenrigsministeriet 

for at forvalte statens støtte til deres arbejde. Se mere på www.cisu.dk  

 Medlemspleje: 

Vi vil snarest sende jer alle en kalender for 2016. Den kommer til at ligne kalenderen for 2015 (for jer der har 

set den). Næste år regner vi med at kunne komme med helt nye boller på suppen, som følge af alle vores 

aktiviteter!!  

Har I ideer / kommentarer omkring noget, er I velkomne til at skrive til os. Adressen er post@watoto.dk  

Vi ønsker jer alle en god adventstid 

Med venlig hilsen 

Michael  Arbirk (formand) 

Innocent (Leder af GLOFEO ) og Michael 

http://www.tv2fyn.dk/video/klip/boernehus-til-tanzania#player)
http://www.watoto.dk/
http://www.cisu.dk/
mailto:post@watoto.dk

