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KONTINGENT 

Det er tid til at forny dit medlemskab. 

Årskontingentet på 100,-kr.  

Du/I kan som tidligere år betale via 

MobilePay på 2215 0025 eller ved 

bankoverførsel til  

Nordfyns Bank: 6862 – 1106035. 

 
Videoforevisning 'The Dead Poet's Society' 

 
Elias og Joswa fra LEMA og Aloyce fra Bunda, deltog 

i besøget i November. LEMA for at vi kunne lære 
dem at kende. Aloyce, så han kunne lære af os til sit 

projekt i Bunda. 

Nyhedsbrev nr. 20   Januar 2020 
Kære medlemmer,  

Det nye år 2020 – nyhedsbrev nr. 20! Mere begyndelse kan det vel ikke være!  

Og vi starter nu for alvor på det nye projekt. Som bestyrelse har vi mange 
nytårsønsker: Vi har brug for hjælp til regnskab og hjemmeside. Vi har brug for 
pædagogisk indsigt. Når vi snakker med pædagoger og lærere kan vi fornemme, at 

de besidder de faglige kvaliteter, der kan 
bringe arbejdet langt videre.  

Et år er ved at rinde ud og det er tid til 

at forny dit medlemskab. HUSK at hvert medlemskab 

tæller meget mere end du/I kan forestille jer! Det er 

jeres medlemskab at vi bygger hele foreningen og alle 

aktiviteter på. – Med jeres medlemskab får vi mulighed for at søge midler til 

at fortsætte den positive spiral med udvikling af pædagogiske metoder i 

skolesystemet i Tanzania, hvor vi nu har fået en storetå indenfor! 

I september fik vi en ny bevilling fra CISU. Michael var i Tanzania i november. Det lyder sikkert simpelt, men faktisk 

har vi krævet store ændringer med den nye bevilling:  

 Nyumba ya Watoto har nu fået egen projektkonto. Det betød. at kontrolmekanismerne skulle ændres. Mere 

bureaukrati! Joh, men det gør samtidig at NyW  har mere kontrol og større andel i projektet! 

 Det betyder, at bogholderi osv. nu skal betales af foreningens egne midler. Projektet giver selvfølgelig tilskud 

til administration. Men på den måde tvinger vi Nyumba ya Watoto til at få en egen/selvstændig cirkulation i 

økonomien – udover projektet.  

 I projektet er der midler til at betale ansættelsen af en person på 

ca. halv tid. Det krævede lange overvejelser om en kontrakt, løn 

osv. Vi fra DK kræver, at der betales skat og pension af lønnen – 

det betyder, at NyW måtte arbejde med registreringer, som nu 

næsten er klaret. Nu mangler de bare en momsregistrering, så vil 

de også kunne starte f.eks. en butik.  

 Til sidst er vi mest spændt på, hvordan det går, når vi stopper 

støtten til undervisning i 1. klasse. Vi er meget spændte på, 

hvordan det vil gå: Vil lærerne fortsætte med denne undervisning? Vil skolen købe materialer? Vi vil arbejde 

med at få engageret forældrene, da det bliver nødvendigt, at de hjælper med at skillinge sammen til indkøb. 

Det nye år vil bringe meget nyt med sig:  

 Vi starter en filmklub for medlemmerne af Nyumba ya Watoto. 

Michael havde filmen The Dead Poet’s Society med og fremviste 

den, som en del af efteruddannelsen. Men de er ikke vant til at se 

film. Så vi skal arbejde med det og med at diskutere indhold osv.  

 Vi sætter gang i en proces til produktion af videoinstruktion i 

forskellige spil 

 Vi forbereder at udgive en børneSANGbog 

 Vi vil opstarte computerkurser i det mest basale. 
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GENERALFORSAMLING 

29. April 2020 kl. 19 

 
Det nye Nyumba ya Watoto 

 

POSTE BREVE 

Der er fire trin: Få udleveret ’brevet’, 

skrive sit klassetrin på, få stemplet brevet 

og poste det.  

 

Først forklares legen til eleverne

 

Så skriver de klassetrin på – der var 
arrangeret et bord til den del. 

 

Så bliver det stemplet. Ham med stemplet 
skal gå rundt på pladsen. 

 

Til sidst postes brevene i den gule pose. 
Den med posen skal også flytte sig rundt. 

Vi planlægger et ugeskursus i 

Arusha (der ligger 1400 km fra 

Bukoba) i marts, hvor både 

Maria og Michael er med. Her 

skal vi også arbejde med at 

forberede vores gode venner 

fra LEMA1 i vores praktiske 

tilgang til LEG og LÆRING. 

Fordi de, LEMA, der også 

arbejder med leg og læring, 

tænker alt for teoretisk. Vi støder på det hele tiden: Den, der ikke har 

siddet på gulvet og leget med voksne som barn, har ingen 

referenceramme for sådanne aktiviteter, og ved derfor kun teoretisk, 

hvad det betyder.  

Derfor må vi også træne teoretikerne, der senere kan blive gode 

undervisere.  

Nyumba ya Watoto er i nytåret flyttet i nye lokaler. Da vi afsluttede 

projektet i august overtog de alt legetøjet og dermed er opgaven med 

at tage sig af det og betale for lager også overgået til dem. Projektet 

har også lejet sig ind i størstedelen af det nye hus. Så der bliver god 

plads til mange aktiviteter.  Som I kan se på billedet ,er der stadig lidt 

tid, inden huset bliver helt klart. 

Under Michaels besøg i november legede vi Poste Breve på skolen, hvor 

formålet var at afprøve lærernes evne til at formidle et nyt spil. Der gik 

lidt ged i det af flere årsager: For det første havde vi alle eleverne fra 1. 

og 2. klasse sammen – i alt 471 elever. Det var alt for mange. Dernæst 

var forberedelsen af aktiviteten ikke god. Lærerne havde ganske vist 

fordelt opgaverne mellem sig, men rent praktisk var det meget svært at 

håndtere de mange elever. Heldigvisvar  børnene kvikke og forstod 

hurtigt, hvad det gik ud på. LEMA skrev en rapport om forløbet og 

problemerne.  

Meget er opnået. Hver eneste gang vi mødes med en lærer beder 

han/hun om, at vi bringer ideerne til deres skole. Så det er det store 

mål: At gøre Nyumba ya Watoto klar til at gå ud på andre skoler med 

hele pakken af leg, legetøj til salg og træning af personale, forældre osv.  

Det er dejligt at skrive til Jer 

medlemmer, vi har brug for jer.  

Med ønsket om et fantastisk 

NYT år!  

Bestyrelsen 

                                                           
1
 LEMA – Learning minds Africa – Tanzaniansk forening, der arbejder med Leg og Læring 
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