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Kære medlemmer,  

Hermed nogle billeder fra Tanzania, hvor Maria og 
Michael er på 10 
dages 
projektbesøg 

Inden vi tog 
afsted, var vores 
gode ven Kim 
blevet færdig 
med at skære   
50 af hver af 4  
nye puslespil.  
Her er Maria ved 
at samle et dem. 

Vi har fået trykt 
en masse pusle-
spil med 9 – 110 
brikker. Motiver-
ne er taget 

omkring 
Victoria-
søen. Når 
de alle er 
skåret vil 
vi have 
14 
forskelli-
ge 
motiver i 
100 
eksem-
plarer. Vi 
arbejder 
på at få lavet æsker til dem i Bukoba. De skal bruges til 
undervisningen i 2. kl. og nogle få til salg.  

 

 

 

Det kræver 
koncen-
tration at 
lægge 
puslespil. 

 

Fra 1z på Skt. Hans skole i Odense havde vi tegninger 
med. Dem hængte vi op i et klasselokale og fik ca. 30 børn 

til at tegne 
tegninger, 
vi kunne 
sende 
tilbage 
som svar. 
Så én af 
dagene får 
1z et brev 
med en 
masse 
tanzanian-
ske 
frimærker 
på. 

Her forklarer Michael skoleleder Dominic om billederne, 
medens børnene sidder og tegner. Dominic er central i 
projektet, da 
det er ham, 
der sikrer at 
samarbejdet 
mellem 
Børnehuset 
og skolen 
kan lade sig 
gøre.  

Vi har hængt 
billederne så 
højt op, så 
de ikke lige 
kan pilles 
ned.  

Med projektets støtte har vi startet en kor- og danse-
gruppe fra Mafumboskolens 5. og 6. klasse. Gruppen har 

designet bastskørter og fået lavet ’spyd’ til at danse med. 
De danser og synger godt og vi får nu skrevet teksterne 
ned og derefter optaget nogle af sangene.  
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For os er det vigtige at der generelt synges i klasserne. 
Den første dag vi kom, var der en klasse med omkring 60 
elever der sang den ene sang efter den anden UDEN, at 
der var en lærer tilstede. Dejlig oplevelse.  

 

Vi startede med at give eleverne i 1. klasse , som vi 
har ’leget’ med, en ’eksamen’. Den gik ud på, at de skulle 
lægge kortene i et kortspil i orden. Det viste sig, at Maria 
og jeg definerede ’orden’ meget forskelligt fra vores 
tanzanianske kolleger. Men, da vi først fik rettet op på 
det, må vi sige, at eleverne har en udmærket forståelse af 
et kortspil.  

For os var det også vigtigt at mødes med forældrene til 1. 
klasses elever. Vi gav dem en pose træklodser og bad 
dem bygge en by eller et hus eller en bebyggelse el. lign.  

 

Et udsnit af forældrene med deres byggeri. 

Til 2. klasses undervisning designede vi et tallotteri.  Plus 
og minus med tal fra 0 til 6.  

 

Her afprøver vi tallotteriet med gruppen. Det afvikles 
under stor koncentration.  

 

Et af de 20 kort vi designede. Her printet på karton.  

Nye lege skal jo afprøves. Maria havde set en leg, der på 
dansk kaldes ’banke, banke – bøf’. På swahili blev det 
til ’hodi, hodi – mpaka ndani’.  

 

Vi kan kun sige at vores kolleger går op i legen, når de 
først kommer i gang. Her på bredden til Victoriasøen. 

Her vågner vi op hver morgen til fuglesang , hanegal og 
bølgeslag i baggrunden.  

 

Marabustork (den synger ikke). 

Tiden her har været fyldt til randen både med forberedel-
se og med en masse møder, lageroptælling og regnskab. 
Men sådan er det. Vores projekt går støt fremad.  
Det er kun muligt med jeres aktive støtte og betaling af 
kontingent. Tak for det.  

Mvh. Michael og Maria på vegne af bestyrelsen. 
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