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Nyhedsbrev nr. 3.  Marts 2016  

 

Kære medlemmer!  

Her i dette nyhedsbrev vil vi  

 INDKALDE til GENERALFORSAMLING 

 Fortælle om nyt fra Tanzania, hvor Michael lige har 

været i 4 uger 

 Lægge op til årets kommende begivenheder 

Generalforsamling d. 9.4. kl. 14 i Biblioteket i Otterup, Fyn 

Dette bliver vores første rigtige generalforsamling. Lige nu er vi 

ganske få, der er aktive i det daglige. Men det kunne jo være sjovt, om vi var flere. Derfor håber vi, at du / I har lyst 

til at komme og være med til at tage beslutninger om vores lille forening, høre nyt og være med til at planlægge de 

næste skridt.  

Den foreløbige dagsorden for generalforsamlingen vil være 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3.  Formandens beretning 

4. Kassererens beretning 

5. Indkomne forslag 

1.Vedtægtsændringer 

6. Arbejdsprogram, budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år.  

7. Valg af bestyrelse 

8. Valg af 2 revisorer blandt medlemmerne og en autoriseret revisor. 

9. Evt.  

Forslag til dagsordenen stilles til bestyrelsen på post@watoto.dk  senest d. 29.3.  

Vi vil arrangere et let måltid ved ankomsten og DERFOR BEDER VI JER TILMELDE JER TIL post@watoto.dk senest d. 

29.3. Alle tilmeldte vil få tilsendt dagsorden og indkomne forslag efter tilmeldingsfristen.  

Vi regner med at slutte omkring kl. 17. Derefter vil dem, der har lyst være velkomne til aftensmad hos Michael.  

 

Nyt fra Tanzania – indsamlingsshow mm.  

Michael har været på en privat rejse til Tanzania i 4 uger. I ca. 14 dage i alt var han i Bukoba, hvor børnehuset en 

gang skal stå, for at besøge sit plejebarn.  

Under opholdet blev planlagt og afholdt et indsamlingsshow d. 6. februar til fordel for børnehuset. Derfor var der en 

lang række møder med vores partner GLOFEO.  

Børn er kreative. Selv når de ikke har legetøj 

bliver det, de kan finde, legetøj – her tomme 

flasker, der kan fyldes med sand 
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En farvelagt tegning - bemærk detaljerne 
 f.eks. hårbånd! 

Vi indsamler legetøj af god kvalitet. 

Skulle der være noget, vi ikke kan 

bruge, vil vi sælge det på 

loppemarkedet.  

nb. Vi søger 

sponsorer – Vi har 

allerede fået en 

Det var spændende at se, hvordan tanken om at præsentere en helt ny ide for lokalsamfundet i Matopeni, blev 

kombineret med den vante måde at holde møder på, med masser af taler. En gruppe børn havde siden slutningen af 

december forberedt sig på at synge og danse med trommeakkompagnement. Og tre børn havde øvet sig på at 

fortælle eventyr.  Det gik vældig godt. Det var to mødre der var blandt 

de første støtter af projektet, der stod for den del af arrangementet. 

Michael var blevet bedt om at arrangere en udstilling med det 

forhåndenværende legetøj. Der var en del børn, der var sat til at 

hjælpe med at bruge legetøjet, men p.gr.a. af rumindretningen, var 

det desværre for få af de fremmødte, der fik udbytte af den. Fra 

Danmark havde vi jo også indsamlet farver, og det var en vældig 

succes. Tak til alle donorer.  Vi havde også forberedt fremstilling af 

sæbeboblevand og fremstillet  de ringe, man skal puste i ved hjælp af 

ståltråd og gazebind. Det gik fint. Det var sjovt, at opskriften på 

boblevandet ikke rigtigt passede – vi skulle bruge dobbelte mængder 

af glycerin og sulfo, måske fordi vandet i Bukoba ikke er kalkholdigt, 

som det danske. Børnene synes, det var vældig sjovt med boblerne 

ikke mindst, når man viste dem, hvordan man kan lege med boblen.  

Arrangementet blev især godt, fordi det blev afholdt i et større hotel i 

selve Matopeni. Det fik den lokale formand for området udvirket, da 

hun med stor energi gik ind i forberedelsen. Vi fik 

også en meget dygtigt Guest of Honor 

(æresgæst), som virkelig forberedte sig godt 

og selv lagde et stort beløb i 

indsamlingsbøssen. I alt blev der indsamlet ca. 2300 kr. Hvad jo er 

relativt lidt, men det skyldtes ikke mindst, at det var den gale årstid 

for indsamlinger. Folk i Tanzania har brugt alle deres penge på skolepenge i januar, så der er tomt i alle lommer i 

starten af februar. GLOFEO er nu ved at fortsætte indsamlingen ved at gå direkte til mulige store donorer.  

I Matopeni er folk meget opsatte på at få gang i projektet, og dem der er involveret i området, bliver konstant spurgt 

om, hvornår ’huset’ starter. Også efter arrangementet kom folk for at købe tegninger og farver, og der var andre, der 

ville have deres børn med i dansegruppen.  Næsten 200 børn deltog i arrangementet og de skulle jages hjem efter 

afslutningen. Ca. 100 voksne deltog – forældre fra Matopeni. 

Det var en god og vigtig erfaring at arrangere dette show med 

GLOFEO. Det viste bla. organisationens svagheder og giver 

anledning til, at vi ændrer forberedelsen af projektet for at 

styrke GLOFEO.  

Kalender for resten af året 

1. april Indsende ansøgning til CISU 

9. april  Generalforsamling                      med mange hilsener fra bestyrelsen  

30. april  Loppemarked                     Gloria, Birgit, Maria og Michael 

13. oktober  Studietur til Tanzania (9 dage)  
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