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Kære medlemmer,  

Hver uge får vi billeder fra Bukoba der viser os noget 
om, hvad der sker i vores lille projekt.  

Her er nogle få af udvalgte billeder.  

…. 

Vi arbejder med 1. klasse på Mafumboskolen i Kashai 
– en forstad til Bukoba. Det er en helt almindelig 
grundskole. Der går 270 elever i 1. klasse. Normalt er 
de delt i 2 klasser, men når vi er der med projektet, er 
de delt i 4 klasser. Som I kan se, er der stadig mange 
børn i hver klasse.  

 

Her tegner de. Vi har leveret farver og papir 

 

Vi har indkøbt bordplader til at lægge ovenpå de 
traditionelle skrå skolepulte. 

 

 

 

Vi har lavet  træklodser og på billedet her laver 
Suleiman vendespil. 60 sæt har vi lavet. Huset i 
baggrunden er børnehuset. Bordene er doneret af 
Michael.  

 

 

Det kan være svært at forstå instruktioner. Men 
vendespil er stadig spændende.  

 

 

Her går det bedre. 
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Når et spil FISK er ved at slutte. 

 

Her leges der ’navneleg’ med bolde. Nedenfor I kan 
bagerst se skolegården og andre skolebygninger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom med! 
Tilmelding senest 
5. september 

Orienterings-
møde d. 6.9. 

Vi hjælper 
derefter gerne 
med at søge 
midler til rejsen 

Annoncen bragt i 
Børn & Unge, d. 
16.8.18 

 

Perleplader kræver koncentration Også når der 
stryges. Projektet har indlagt strøm i 4 klasseværelser 
til samme formål. 

 

 

Børnehusgruppen evaluerer efter hver time 

Og den har fået en rådgiver, som hjælper gruppen 
med at blive officielt registerede, en forudsætning for, 
at projektet kan fortsætte og udvikle sig. 

 

Det er resultatet af jeres medlemskab og vi håber, at I 
vil holde ved, og at vi med tiden kan blive mange flere. 
Maria, Birgit, Kasper og Michael 

 Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania inviterer til 
Inspirerende 

STUDIEREJSE 

UDFORDRINGERNE VED AT 

BRUGE DANSKE 

PÆDAGOGISKE METODER  

i TANZANIA 
30/10 – 13/11 2018 

Pris kr. 9.500 (inkl. flyrejse)

Se mere på www.watoto.dk 

Eller skriv til Maria på 

maria@watoto.dk 
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