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Nyhedsbrev nr. 18   April 2019 
Kære medlemmer,  

I marts var Michael igen på projektbesøg i Bukoba.  

Ved ankomsten var det første der skete at gruppen i Bukoba 
præsenterede deres nye certifikat. Nu er de officielt registrerede og 
kan dermed også lave offentlige arrangementer og radioudsendelser, 
sælge legetøj osv. STOR nyhed. Og megen glæde. Nu kan vi se en vej 
fremad.  

Det var dog også klart, at der fortsat 
er store udfordringer med at oplære 
lærerne og med at implementere 
pædagogikken blandt de mange børn. 

På billedet har 2. kl. fået et puslespil 
med 9 brikker. De har aldrig set et 
puslespil før. Og I kan tydeligt se, hvor 
svært det er– trods stor koncentration! - 
at finde logikken / systematikken i at 
lægge puslespil første gang. Men 
rapporterne er, at børnene hurtigt fandt 
ud af det.  

På trods af de mange udfordringer i 
hverdagen får vi rigtig mange 

tilkendegivelser af at ”legetimerne” gør meget godt for børnene og for 
deres indlæring. 

Vores nuværende bevilling udløber 30.6. og vi ved endnu ikke, om vi rent 
arbejdsmæssig kan overkomme at gøre en ny ansøgning klar, så der kan 
komme ny bevilling, til at fortsætte arbejdet. Dette kræver dels en 
grundig evaluering af, hvad vi har opnået, dels et større arbejde med at 
udarbejde en ny ansøgning. 

Som det er nu, hænger det meste af skrivearbejdet på formanden, Michael. Og det er uholdbart. Vi søger derfor 
frivillige til at hjælpe med alt det administrative arbejde, der er ved foreningen. F.eks. regnskab, og til at lave 
hjemmeside og evt. lave lidt film til youtube.  

Michael havde en video med hjem, der blev optaget ved et af 
bordene i skolen i en hel skoletime. Der kan man tydeligt se, at der 
er et stort behov for pædagogisk træning af de lokale voksne i 
projektet. Videoen kan ses her. 

At finde frivillige til at være ved projektet i længere tid er endnu 
ikke lykkedes. Skulle nogen af jer kende én med pædagogisk indsigt, 
der kunne være interesseret i et ophold på ca. 3 – 6 måneder, hører 
vi meget gerne fra jer.  

 

Vel mødt til generalforsamlingen! 

Med forårshilsen til alle!  

Bestyrelsen 

HJÆLP 

HAVNEKULTUR-

FESTIVAL i ODENSE 

Skulle nogen have lyst til at 

BRUGE NOGLE TIMER 

 ved vores stand en af 

dagene 

den 24. - 26. maj 

hører vi gerne fra jer! 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Vi håber at se mange af jer  
den 27.4. kl. 13, på  

Norupvej 41, 5450 Otterup. 

Vi starter med frokost og derefter vil vi 
fortælle meget mere om, hvad der sker i 

Tanzania også med billeder og video. 
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Køb et PUSLESPIL 

Vi har produceret, skaffet æsker, pakket – 100 puslespil af 14 forskellige motiver fra Tanzania. – i alt 1400 
puslespil i forskellige sværhedsgrader. Det er kun sket takket være en stor indsats fra Kim fra www.larsen.kim 

og af Bodil! 

VIL DU KØBE ET TIL STØTTE FOR FORENINGEN? Pris fra 30 – 60 kr. (+ porto) 

(fra 9 – 110 brikker) 

Medlemspris ved køb af 4 stk. 40 kr. per stk. (+ porto) 

Bestilles ved at sende email til post@watoto.dk  
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