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Selv om vi er få, så sker der meget 

Vi startede året med, at Børnehuset begyndte at få lavet klodser – helt 
almindelige klodser af træ, der siden skal males og pakkes i mindre 
kasser.  

 

Klodskasserne skal bruges på skolen til 
at lade børnene bygge deres egne 
verdener – og fortælle historier. Som I 
kan se at Halima, Abdul og Hemedi 
gør på billedet til venstre. 

 

Der bygges af simple klodser en kirke, 
huse, garager osv.  

 

 

Michael og Maria fik foræret et dagkursus hos UgeskemaRevolutionen, en 
pædagogiske metode, som kan bruges til at aktivere mange elever, selvom der 
kun er få voksne. Et af de vigtigste aspekter for os er: At sikre, at der er nok at 
lave for eleverne OG at eleverne IKKE behøve lave det samme på samme tid.  

 

Som før skrevet: Vores problem er nok ikke børnene, men de voksne!  

 

 

Se mere på bagsiden!  
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Dernæst er Maria taget på Swahili 
kursus i Tanzania, hvor hun som 
sidegevinst får en masse nyttige 
kontakter og måske har fundet vores 
første frivillige til projektet – hendes 
swahililærer. Spændende hvad det 
kan blive til. 

 

 

 

Vi har fået foræret en kolossal mængde LEGO æsker af vores 
medlemmer Charlotte Bech og Gert Lund. Vi vil sikre, at de kommer 
til deres ret og bliver brugt efter hensigten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til starten af projektet har vi indkøbt 300 små 
farveæsker og 72 sæt Mikadospil. Også kaldet 
klassesæt. Vi fik dem til meget favorable hos Bog 
& Idé i Otterup. Farverne alene vejer 16 kg, så 
der er nok til en god kuffertfuld. 

 

Næste rejse i slutningen af februar og begyndelsen af 
marts er ved at være klar. Vi vil holde jer orienteret blandt 
andet på Facebook-gruppen, der hedder watoto.dk  

I begyndelsen bliver dog nok hvad mange vil kalde kedeligt, med en masse bureaukratiske detaljer om kontrakter, 
økonomi og regnskab. Men vi skulle gerne have sat gang i undervisningen, inden vi vender næsen hjemad igen.  

Med venlig hilsen fra Bestyrelsen 
(PS: Michael kan blive ringet op på app-en WhatsApp på +45 7121 5694 også under rejsen) 

Et andet sted i Tanzania har de travlt 

med at få lavet et nyt sæt vedtægter. 

Det kræver megen rådgivning og mange 

møder. Her Emidius, Suleiman og 

Samiath .
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