
Arbejdsgruppen for Børnehus i 

Tanzania 

Vi arbejder for at udbrede kendskabet 

til og brugen af leg i læring og 

opdragelse. Dette for at erstatte 

udenadslære, fremme kreativitet, 

nysgerrighed og innovative evner hos 

de fremtidige borgere i Tanzania.  

 

Konkret arbejder vi i en forstad til Bukoba, der ligger ved Victoriasøens vestbred.  

Vi er en lille forening, der får støtte fra CISU og private donorer. Vi har arbejdet 

med projektet i 3 år.  

Vores partner er en lille gruppe forældre i Bukoba – der kun har lidt erfaring med 

projektarbejde – og den lokale grundskole.  

Vi kan tilbyde hjælp til planlægning af et ophold, lokale kontakter, midler til at 

gennemføre konkrete aktiviteter, hjælp til opnåelse af tilladelse til at arbejde som 

frivillig, støtte og vejledning i alle rejse arrangementer. Vores formand, Michael, 

har tidligere sendt mange frivillige til dette område for andre projekter.  

Du kan kontakte os ved at skrive til 

Post@watoto.dk eller ringe til Maria på tlf. 2215 0025 

Medlemskab af foreningen opnås på samme måde og koster 100 kr. om året.  

Arbejdsgruppen for Børnehus i Tanzania 

Søger Frivillige 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

VÆR    MED 

til pædagogiske indsatser i Tanzania 

 skole/radioprojekt (finansieret af CISU) 

 børnehuset 

 dialog med voksne i Lokalområdet i Tanzania 

om pædagogik 

 udbredelse af kendskab til legetøj 

 fremstilling & salg af legetøj 
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Igangværende projektindsatser 

1. Skole-/ Radioprojekt 

I 1. klasse, der i alt har 

260 elever arbejder vi 

med kreative lege/ 

lærings-metoder. 

Dette kombineret med 

radioudsendelser for 

børn om leg, sange osv. 

2. Et børnehus, hvor børn kan 

komme og lege med legetøj de 

ikke har adgang til hjemme.  

Men da meget af det ikke er 

kendt mangler der erfarne 

instruktører i brugen af det. 

3. Dialog med voksne bliver det altafgørende 

for at leg og legetøj kan blive hverdag. De 

voksne er selv opvokset uden og kender 

ikke til hvordan børn guides i legen. De 

voksne er helt vilde med at lege og spille. 

Så de overtager legen fremfor at guide 

børnene i den. Og så det at skulle følge 

regler! Et hel ny måde at gebærde sig på.  

4. En del legetøj kan produceres på 

stedet. Her har vi sat gang i 

produktion af træklodser 

Vi har lavet små forsøg med at lave 

puslespil med løvsave og memory-

spil.  

5. Vi lykkes kun hvis vi kan få startet 

et salg og dermed få en ’ 

sneboldeffekt’. Vi har startet så 

småt med nogle få ting til salg.  

 

VÆR 

MED 

Dine opgaver som frivillig 

I Danmark:  Aktivt deltage i planlægning af eget ophold 

 Aktivt deltage i finansiering eller fundraising af eget ophold  

I Tanzania 

 Deltage i planlægning af skole’lege’timer 

 Deltage i gennemførelse af skole’lege’timer 

 Deltage i evaluering af skoleaktiviteter 

 Deltage i børnehusgruppens møder 

 Støtte op omkring lokal fremstilling af legetøj 

 Fremme aktiviteter i børnehusets lokaler 

 Understøtte planlægningen af børneradioprogrammer 

 Rapportere til ABT under og efter opholdet 

Profilen af den frivillige  

o Kendskab til pædagogiske redskaber og teorier 

o Lyst til møde nye kulturer 

o Kende til barnets udviklingspsykologi 

o Kunne vejlede på engelsk 

o God til sprog 

o Fordel at have haft tæt kontakt til små børn.  

o Godt kendskab til legemetoder med simple virkemidler og legetøj 

o Kunne arbejde selvstændigt og turde tage initiativer 

o Være kreativ 

o Kunne beskrive og evaluere en pædagogisk indsats 

o Kunne leve under tanzaniske lokale forhold  

  

 

Aktuelle perioder 

22.-29.5.18 

1.10. – 25.11.18 

25.2. – 10.3.19 


