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Mr Isaack Daniel Nyisaba, rektor på Bulunde Primary School, tillika
Tandalaföreningens kontaktman och koordinator i Nzega samt mr Godfrey Jaffaro
Nassorro, rektor på Kasela Secondary School kom med flyg till Kastrup den 1 sep-
tember och fick direkt uppleva vår fantastiska bro, Gun-Britt Wibergs utsikt från elfte
våningen med vy över Malmö, Öresund med Köpenhamn och Lund i fjärran.

Nästan alla veckodagar besöktes olika skolor i Svedala, Lund, Staffanstorp och
Höllviken samt en skola i Alingsås – sammanlagt 9 st. Isaack och Godfrey passade
på att tacka för alla bidrag och all hjälp olika skolor har fått samt berättade om livet
och skolorna i Nzega samt svarade på elevernas frågor. Vid något tillfälle spelade
de upp en pjäs om det dagliga livet i Afrika med hjälp av rekvisita från Gun-Britt.

På Roslättsskolan deltog Isaack och Godfrey i det 
traditionella skoljoggingloppet ”Run for Bulunde”. 

Våra gäster fick också möta medlemmar i Värby 
församling i Bara, Aviatörernas mc-klubb och Lions i 
Svedala. De besökte äldreboendet Hyllie Park och följde 
med stort intresse några lektioner i svenska för invandrare. 
Flera av Tandalaföreningens medlemmar bjöd på både 
lunch och middagar och visade runt i Malmö, Lund, 
sydvästra Skåne och avslutningsvis i Köpenhamn. 

Vi visade också andra sidor av livet i Sverige 
– bibliotek, gym, återvinningsstation m m.

Under tre dagar besökte Isaack och Godfrey 
föreningen Tanzaling i Alingsås. Föreningen har förut tillhört Tandala, men bildat en
egen förening som också stöttar skolor och projekt i Nzega.

Helgen före hemresan vad det så dags att packa. Det var inte lätt med alla gåvor
och laptops som helst skulle rymmas i två stora väskor med en maxvikt på vardera 
40 kg. Avslutningsvis samlades alla som ville och kunde på Värbygården i Bara till
en liten avskedsfest. Gun-Britt frågade våra gäster vad som de upplevt som positivt 

och negativt i Sverige. Nästan allt de upplevt var positivt, 
men de tyckte här var kallt och regnigt. ”Svenskarna är 
pålitliga, håller tider, och Sverige är ett rent land” var ett svar. 
Godfrey var mycket imponerad av att här inte fanns så mycket 
skräp. Miljötänk är något han skall införa på sin nya skola.

Det bjöds på åktur med häst och
vagn i Espinge och vid en skogs-
promenad i Dörröd frågade 
Isaack om det fanns ormar där.
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Svedala Rotary klubb har under verksamhetsåret 2016-2017 bildat ett eget 
projekt för att stödja Tandalaföreningens CEG-projekt. 

Detta har resulterat i ett bidrag på 30 000 kr. Klubben har som ambition 
att fortlöpande stödja projektet och söker i år även bidrag från Rotary-fonder.

Svedala-Bara Inner Wheel klubb har skänkt bidrag till Tandala under året.
Distriktets samtliga klubbar är inbjudna till en träff i november, där 
CEG-projektet redovisas för att få klubbarna 
intresserade av ett engagemang för Tandalas kommande projekt, 
t ex för bidrag till hygienutrymmen i skolorna.

Pilotprojektet är nu avslutat. Syftet med projektet har varit att öka möjligheten för
flickor att få utbildning och ett mer självständigt liv. 

Föräldrar på 11 skolor har fått utbildning om mänskliga rättigheter, barn-
konventionen och Tanzanias skollag. Flera olika praktiska insatser har genomförts
såsom plan för hygienrum och utbildning i tillverkning av bindor, allt för att stärka
flickors möjligheter att regelbundet delta i undervisningen. Pojkar och flickor har
fått information om hiv/aids, STI och preventivmedel.

En lokal kvinnogrupp har undervisat i hur man tillverkar vedsnåla lerugnar, 
så att flickor som bor på skolor kan laga sin egen mat. Agronomer och 
miljötjänstemän har gett synpunkter på skolodlingarna för att stimulera till 
grödor som tål torka.

Flickorna har genom projektet fått en starkare ställning och vågar göra sin 
röst hörd och det viktiga är att ansvarsbärare inte längre ifrågasätter flickors lika 
rätt till utbildning.
Tandalaföreningen har för avsikt att ansöka om en utvidgning av CEG-projektet, så
att det kommer att omfatta fler skolor/flickor i Nzegaområdet.

CEG-projektet (Campaign Education for Girls)

Rotary, Inner Wheel

Gåvokort
Föreningen har nu 
gåvokort som kan 
användas när idéer till
presenter eller julklappar
börjar tryta. 

Är du intresserad av
gåvokort, kontakta
Kerstin Engleson,
kerstin.engleson@gmail.com

Resa
Föreningen planerar 
att anordna en ny 
upplevelseresa till
Tanzania i februari
2019.

Anmäl gärna ditt 
intresse redan nu till
Kerstin Engleson
kerstin.engleson@gmail.com.

Inbetalning
Fadderavgift för 2018 
är oförändrad 400 kr
och medlemsavgiften 
100 kr. Föreningen har
bankgiro 5589-7565 
och swish 
123 608 69 04. 
Glöm inte att ange ditt
namn på inbetalningen.


