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Hodi Hodi – Banke, banke BØF 

(se hvem, der løber om kap rundt om kredsen) 

 
Banner for Nyumba ya Watoto 

 
Livlig aktivitet på Nyumba ya Watoto's stand 

 
Regional Commisioner (i jakkesæt) overrækker 

deltagelsesdiplom 

 

 

Nyhedsbrev nr. 19   September 2019 
Kære medlemmer,  

Lidt nyheder fra jeres Arbejdsgruppe. I kan nok se, at den har fået nyt navn. Det besluttede vi på generalforsamlingen 
i april. Det nye navn passer faktisk bedre med, hvad det er vi arbejder med.  

I slutningen af maj deltog vi i Odense Havnekulturfestival. Vi var der alle tre dage og fik 3 nye medlemmer. Til 
gengæld går vores puslespil ikke som de varme brød, vi troede de var.  

I starten 
af juli 
deltog 
Nyumba 
ya 
Watoto i 
en stor 
handels-
messe’ i 
Bukoba 
der løb 
over 12 
dage. 

Deres stand fik tildelt en syvende plads ud af mere 
end 200 stande. Og de fik mange besøgende og var 
lidt bedre til at sælge end vi var.  

På standen fik de kontakt med en lang række meget interesserede forældre. Og de fik slået deres navn fast. Og 
mange fik sat billeder på de radioudsendelser, der bliver sendt for børn på de lokale radiostationer.  

Der kom også en skoleleder og bad gruppen om at 
komme og træne hans lærere i det samme som de 
arbejder med på Mafumboskolen. Og det nye 
projekt vi arbejer på (se nedenfor) skal netop 
arbejde på at gøre Nyumba ya Watoto i stand til at 
gøre netop det: At undervise grupper af lærere og 
forældre.  

 

 

 

 

I skolen er aktiviteterne 
fortsat ufortrødent. Det er 
tydeligt at lærerne nu har 
tag om at forklare 
eleverne de forskellige 
lege og spil. I første klasse 
er det de samme spil og 

lege som sidste år: ’Fisk’, perleplader, udendørs navneleg med bold og 
hodi hodi, mikado, tegning og højtlæsning, vendespil (memory), leg med 
klodser. I 2. klasse er der kommet nye spil, som ’31’, tallotteri og 
puslespil.  
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6 elever ved hver bordplade - '31' 

 
Der spilles koncentreret tallotteri i total tavshed 

 
 Bilag i 5 bind og analyse bog for 1. projekt 

 
Samiath (t.v.) fra NyW besøger LEMA i Arusha.  
LEMA bliver vigtige partnere i det nye projekt. 

 

 
Der spilles aktivt og deltagende '31' 

 

 

Det er fantastisk at høre 
hvordan eleverne virkelig tage 
spillene til sig og lærer dem. 
Tænk at forklare ’31’ til 70 
elever på engang og så efter 
nogle gange at ende op med at 
de faktisk forstår det og spiller 
det korrekt.  Se bare på 
billederne!! 

I foråret introducerede vi 
tallotteri. Det har gruppen nu 
brugt i 2. klasse over flere gange.  

I starten rakte eleverne blot 
hånden op for at få en brik. Ofte 
uden overhovedet at overveje 
om spørgsmål og svar hang 
sammen.  

Men nu ! Nu er de meget nøje 
med kun at modtage en brik, der 
passer til det de har på deres 
plade. Det allerbedste er, at de er 
begyndt at svare UDEN først at 
regne efter på fingrene.  

NYT PROJEKT : I juni og starten af 
juli skrev vi ansøgning om et nyt 
projekt til fortsættelse af det der 
sluttede 1. september. Og den 
løb gennem det første nåleøje, 
hvor alle formaliteterne blev 
krydset af: OG DET VAR HER AT 
DIT/JERES MEDLEMSKAB BLEV 
VIGTIGT, FOR UDEN DET VILLE VI 
IKKE HAVE KUNNET SØGE.  

Ansøgningen blev GODKENDT og 
pengene bevilget. Så nu kan vi lave mange vigtige aktiviteter de næste 2 år.  

Michael var i Tanzania i august og hentede det afsluttede regnskab og alt 
regnskabsmaterialet for 1. 
projekt med hjem, da det skal 
revideres i Danmark. Nu mangler 
det afsluttede regnskab i 
Danmark og afrapportering.  

Vi regner med at sætte næste projekt i gang for alvor under en rejse i 
november. Vil du/I med? 

En af betingelserne for det nye projekt er, at vi skafffer flere medlemmer. 
Så kender I nogen, der gerne vil give en ’hund’ eller mere – ja – så er det 
jo dejligt. OG skulle nogen af  jer have lyst til at hjælpe med regnskab 
eller andet, er I meget velkomne.  Mvh  Bestyrelsen 
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