
 Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania    
Norupvej 41, 5450 Otterup, post@watoto.dk 

CVR nr. 3710 0854   –   Nordfyns Bank 6862 – 1106 035 

www.watoto.dk 

  
 

Nyhedsbrev nr. 13.  Januar 2018 
Tak til alle vores trofaste medlemmer, der har gjort det muligt at få bevilling for 2. gang fra CISU. Uden jer var det 
ikke muligt, da det kræver 50 medlemmer for at søge og vi lige nu har 52 medlemmer!  

 

Vores formand, Michael, har lige været en måned i 
Østafrika. Her har han mødt mange både børn og 
voksne og benytter enhver mulighed til at tale 
pædagogik og leg samt til at opfordre til at give 
børnene mulighed for 
noget kreativt at tage 
sig til. Her sidder han 
med Nasra på 6. Hun 
keder sig. Hun er med 
mor på arbejde og har 
ikke noget at lave eller 
lege med. Da Michael 
sætter sig og skriver, vil 
hun gerne være med, 

gerne snakke og gerne også skrive og tegne. Men mangler papir og farver. Hun skriver sit 
eget navn på Michaels blok og er meget stolt. Blot en lille smule 
opmærksomhed på at beskæftige Nasra gør en stor forskel. 
Bevidstgørelsen hos de voksne om dette uopfyldte behov er en stor 
del af Watotos arbejde.   

Som nævnt har vi fået bevilling nr. 2 til CISU. Den har været længe 
undervejs. Med støtte fra en rådgiver fra CISU og et møde med 
nogle af børnenes skoleleder, Dominik Deus, gjorde, at vi fik 
grundlag for en helstøbt ansøgning. Michael fik en aftale med 
Dominik om, at vi i et år kan få en time med alle børn i første klasse, 

hvor vi kan lege med dem. 
Det er lidt af en udfordring, 
for der er 2 første klasser 
med ca. 130 i hver. Men vi må opdele dem i to og så være nok voksne til at 
introducere dagens leg. Vi starter med hjemmelavede klodser (se billeder), 
som de skal lave en historie med. Dernæst mikado, vendespil, eventyr, sang, 
puslespil, osv. I er velkomne til at komme med ideer til, hvordan vi kan nå så 
stor en gruppe sammen med uøvede instruktører. Det bliver det nye års store 
opgave at få sat i system! 
Der er håb forude! Michael mødte bl.a. Brenda, der har været med til at få 
udgivet en række børnebøger med lokale historier og illustrationer. Hun 
fortalte, at hun mistede lysten til læsning helt og aldeles i sin skoletid. Men 
fandt den igen som voksen. Denne aktive dame vil gerne være med til at 
fremme vores projekt og har dertil rigtig mange kontakter til gode kræfter. 
Michael har mødt mange, der deler Watotos vision for børnene og gerne vil 
være med i udviklingen af en bedre pædagogik i samfundet. For regeringen er 
det vigtigere at kunne påberåbe sig at ”alle børn kommer i skole” end hvad 
skolegangen byder på. Nye tiltag mødes med skepsis. Klasserne er ofte på 120 
– 130 elever, med 1 lærer og ingen bøger! Så der er nok at arbejde med. 

Vi håber I er kommet godt ind i det nye år og vender snart tilbage med flere gode nyheder. Mvh. Bestyrelsen 
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Useni saver klodser – nyt job 
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