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Tandala-föreningen har haft besök 
av mr Tegile, pensionerad skol-
chef på skolkontoret i Nzega, och 
mr Hamza, pensionerad rektor, 
som nu håller på att bygga upp en 
privat förskola i sin hemby. 
Där har han också en välskött 
trädgårdsanläggning. Tegile har 
varit i Sverige en gång tidigare, 
1999, men Hamza har aldrig varit 
här förut. Det var dessutom hans 
första flygresa.

Tegile och Hamza bodde hos 
Gunilla Lundahl i Genarp större 
delen av vistelsen. Redan första 
kvällen lärde de sig två svenska 
ord – fika och tack. De hade ett intensivt program med skolbesök på Naverlönn-
skolan, Kyrkskolan och Roslättskolan i Svedala, Hagalidskolan i Staffanstorp,
Lerbäck-skolan och Fäladsgården i Lund. 

Många personer i Tandala-föreningen var engagerade i deras besök. 
På Kyrkskolan i Svedala var det Igalula-vecka (Igalula är vänskolan) med bl a ”Run
for Igalula” och varje klass fick besök av de båda gästerna. Kyrkskolan ska också sam-
arbeta med mr Hamza ang inköp och plantering av 180 fruktträd kring Igalulaskolan. 

På Naverlönnskolan berättade Tegile och Hamza om hur de pengar Tandala 
samlar in kommer till nytta för skolorna och hur det gör skillnad för eleverna där. 
Eleverna på Naverlönnskolan anordnade också ett disco, där behållningen gick till
vänskolan i Nzega.

Tillsammans med Anette på Kyrkskolan i Svedala

Fika i Lund 

På Roslättskolan var det tradi-
tionsenligt ”Run for Bulunde”
och på Fäladsgården i Lund lärde
Tegile och Hamza ut swahili och
fikade med spettkaka. 

Tegile och Hamza var på
sightseeing i Lund. De tittade 
bl a på Max IV, spårvägsanlägg-
ningen och ESS-bygget. 

De besökte Domkyrkan och
fikade på café. Tegile och Hamza
besökte också ett litet lantbruk
med hästar och får. 
Båda gästerna är mycket 
intresserade av lantbruk.
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Hemma hos Kerstin och Per i Höllviken

Hamza lär ut swahili på Fäladsgården i Lund

Kasela hygienutrymme

Senare i höst reser några från Tandala-föreningen till Nzega 
för bl a besök på några av våra vänskolor och uppföljning av 
trädplanteringar.
12 personer reser till Tanzania 16/2 2019. Då ska bl a den 
fruktträdplantering invigas som Kyrkskolan i Svedala har 
samlat in pengar till.

Resa till Tanzania

GDPR
Med anledning av GDPR, General Data Protection Regulation, den nya dataskydds-
lagen som trädde i kraft 25/5, vill vi informera om att Tandala uppfyller kraven i
denna. Den kontaktinformation, som du har delat med oss, används på ett ansvarsfullt
och säkert sätt för att skicka dig relevant information, såsom kallelser, nyhetsbrev och
annat. De uppgifter som vi lagrar i vårt register är ditt namn, e-postadress, ev postad-
ress och telefonnummer, om du gett oss dessa uppgifter. Vi delar aldrig med oss av
eller säljer uppgifter till någon annan. 

De träffade personer från Svedala
Rotaryklubb, som har bekostat hygien-
utrymmen på skolor i Nzega och också
utbildningsnämndens ordförande och
utbildningschefen i Svedala. Några
dagar innan Tegile och Hamza skulle
åka hem anordnade vi ett litet avskeds-
knytkalas på Värbygården i Bara, där
ett 20-tal personer deltog. 
Herrarna sammanfattade besöket i
Sverige så här: “Svenskarna är 
ärliga, generösa och äter mycket
och fikar ofta”. 


