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Resan till Nzega februari-mars 2017
Vi var tolv personer som besökte Nzega. Det viktigaste för 
oss var att besöka skolor, för att se hur våra bidrag använts. 
På Nzega Day Secondary School fick vi se den nya vattentanken finansierad av
Naverlönnskolan i Svedala. På den här skolan har man numera el och har en 
datasal med wifi. Vi skänkte en projektor från Naverlönnskolan och 4 laptops 
från Tandalaföreningen. Skollunch serveras med hjälp av bidrag från
Naverlönnskolan Några av oss besökte Kagongwa Primary School. Där har man 
aldrig haft skollunch tidigare. Tack vare ett bidrag från Stora Hammars skola i
Höllviken får barnen en mugg välling med kassava fram till sommarlovet.

Vi hann med ett kort besök på barnhemmet nära Tazengwa, där vi bodde. 
Barnen såg ut att ha det bra. Standarden där var bättre än på många andra ställen. 

Glädjen var stor på Igalula Primary School, när vi dök upp. Barnen sjöng för oss,
innan vi ens hunnit gå av bilen. Samling under träden med sång, tal och utdelning av
presenter, bollar m.m. och teckningar/brev från Kyrkskolans elever. Kyrkskolan har
detta läsår möjliggjort majsvälling till lunch och påbörjat finansiering av reparation av
brunnen, som hunnit förfalla. Äntligen har vi efter många års uppehåll, åter igen fått
kontakt med Igalulaskolan. 

Vi besökte också Iyombo Primary School, där en grupp med 21 elever som har
olika handikapp undervisas. Värby församling har skänkt pengar till dessa elever. 
Vi frågade de två lärarna vad de önskade till barnen och det blev majs till skollunch
6 månader framöver, tvålar, lite pedagogiskt undervisningsmaterial och en madrass
att vila på till de mest handikappade barnen.

Röda skolan i Svedala har haft Udutu som vänskola sedan 1995. Skolans brunn,
som man haft i 20 år måste repareras för ca 2500 SEK. Tack vare Röda skolan har
man nu pengar till majs, så ugalin (majsvällingen) är säkrad fram till augusti. 
Skolan har 4 datorkunniga lärare, och man ser fram emot fler datorer än de 4 man
har, för att kunna ge eleverna datorutbildning. 

De elever från Udutu, som klarade examen (23 av 35) fortsätter på Kasela 
secondary School. Där har man odlingar av sötpotatis, kassava, solrosor och njugu
(en sorts stora jordnötter). Tyvärr innehåller vattnet i deras brunn salt, som man inte
har lyckats få bukt med. Kasela har ingen vänskola i Sverige. Därför var Värby 
församlings penninggåva till 4 säckar majs mycket välkommen. Tyvärr är endast en
av lärarna kvinna, som dessutom nyss fött sitt första barn. Bibliotekssalen används
temporärt som hygienutrymme för flickorna.
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Examination
Vi har fått resultatet från den nationella
examinationen. Från fem av vänskolorna,
Nzega day, Itobo, Karitu, Mwamala,
Mwanhala och Nata har sammanlagt 
17 elever möjlighet att bli utvalda för 
High School eller College studier

Begagnade bärbara datorer
Vi behöver fler begagnade, bärbara datorer att skicka ner till Nzega. Kanske finns
någon dator/laptop hemma i gömmorna eller på en arbetsplats som kan skänkas?
Hör av dig till kerstin.engleson@gmail.com.

På Bulunde Primary School blev vi som vanligt väl mottagna med sång och tal. 
Där har skolan nu fått bidrag så att man kan installera solpaneler i en av 
byggnaderna. Tack vare Roslättsskolan och Aviatörernas motorcykelklubb får 
barnen där sin majsvälling varje dag.

Nära Bulundeskolan finns Karitu Secondary School. De visade oss sin nya 
vattenpump, nya toalettbyggnader, en ritning på ett hygienutrymme åt flickorna
och platsen där det ska byggas. Vi fick också se deras symaskin och hur de 
sydde sina mensskydd. Varje kväll var vi hembjudna till någon av våra vänner 
på middag. Det en alldeles speciell upplevelse att få uppleva deras hem, 
familjer och gästfrihet. 

Sista dagen deltog vi i ett möte med flickor i CAGADO-nätverket. 
Två flickor och en lärare från elva Secondary skolor berättade om hur de arbetar
för att påverka flickor att närvara och fullfölja sin skolgång.

Pågående projekt 
Projekt Campain Education for Girls, CEG ska avslutas sista juni. Vi väntar med
spänning på rapporten. Vi har just fått tillstånd från Forum Syd att föra över 5 000
kr från föräldrautbildningen, som är klar, till hygienutbildningen, där ännu inte alla
flickor sista årskursen i våra primary-skolor har fått sy bindor.

Besök från Tanzania
Dr Osborn Gwambaye i Nzega är en
vän sedan länge. Han bistår med
undervisning i projekten om hiv/aids
mm. Han har också hjälpt oss när vi
själva behövt läkarhjälp i Nzega.

Hans son Onga, som läst på stipendi-
um i Stockholm, planerar att besöka
oss i juni på sin bröllopsresa.

Isaack och biträdande rektor på
Mwamala Secondary, Nassoro plane-
rar ett besök i Sverige. Deras tjänstle-
dighet är ännu inte beviljad, men de
siktar på mitten av september.

Ny hemsida
Under våren har Ella Rosqvist gjort om
vår hemsida. Den är nu moderniserad
och överförd till Word Press.
Hemsideadressen är den samma som 
tidigare – www.tandala.org. 


