MUSHEMBA
FOUNDATION nyhedsbrev 10.2017
Kære Venner og støtter af Mushemba
Foundation og Trinity Skolen,
Så er det igen tid til et nyhedsbrev fra
Mushemba Foundation – nu her, hvor
efteråret for alvor er ved at gøre sit indtog
over Danmark.
Mushemba Foundation
I slutningen af april måned fik Mushemba
Foundation en container. I den var der mange
forskellige ting; bl.a. T-shirts og sko fra
Danmark.

Derfor vil vi gerne sige tak til alle dem der har
givet noget til Mushemba Foundation i
Tanzania. At I tager det til jer, når vi skriver,
eller at I spørger, hvad vi har mest brug for i
Tanzania.
Det betyder virkelig meget.
Trinity Skolen
Skolen har i skrivende stund lige haft 14
dages ferie. Det plejer de i september. Men de
er tilbage igen, og 4. klasse er så småt ved at
gøre sig klar til årets ’national exams’.

I august måned havde vi et besøg ude i en
landsby kaldet Ruzinga. Her gav vi rigtig
mange sko ud. Og T-shirts gav vi ud til
forskellige kvindegrupper, som kunne bruge
dem, hver gang de skulle mødes. Både
kvinderne og børnene var meget glade.
Vi har rigtig mange børn som kommer på
vores kontor, og spørger om vi har nogle sko
de kan få. Det er derfor rigtig dejligt, når vi så
kan give dem det, de ønsker sig allermest der
– og har brug for.

De andre børn passer også deres skolegang,
og nyder både skolen, de friske grøntsager og
nybagte boller hver dag, legepladsen, som nu
er færdig, og vennerne .
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Sponsorbørn
Vi nærmer os slutningen af 2017 med hastige
skridt. Snart viser kalenderen december og så
er der årsskifte… igen igen fristes man til at
sige.
Hvert år sponsorerer Mushemba Foundation
nogle børn, som kommer fra udsatte familier.
Det her program har været en kæmpe succes
for børnene, som går på Trinity Skolen. Deres
liv er simpelthen blevet ændret markant. På
Trinity Skolen får børnene mad 2 gange om
dagen. Og de får besøg i deres hjem et par
gange om året. Børnene får mulighed for at
være børn på Trinity Skolen – de får lov at
lege, og mærke, at de voksne er der for dem.
Og det allervigtigste er, at børnene får en
kvalitetsuddannelse – noget som de kan have
både glæde og gavn af resten af deres liv.
Vi har lige nu 15 nye sponsorbørn stående,
som virkelig har brug for hjælp og støtte til at
komme i skole på Trinity Skolen.
Her nedenunder deler vi et par af historierne
med jer:
Her er Amon, han
er 6 år gammel.
Bor sammen med
sine forældre og to
søskende i et telt,
som regeringen
stillede til rådighed
sidste år, da
jordskælvet ramte.
Huset de boede i
kollapsede, og
familien har
sidenhen ikke haft
råd til at bygge nyt.

Derfor bor de stadig i telt. Begge forældre
arbejder, men til en meget meget lille løn.
Derfor har familien ikke råd til, at sende
Amon i skole, selvom han faktisk burde pga.
sin alder. Amon er en frisk og sød dreng, som
trænger til at komme i skole – og som har stor
brug for støtte og hjælp til dette.

Bethina, hun er også 6
år gammel. Hun bor
sammen med sin mor og
to søskende i en meget
lille et-værelses
lejlighed. Moren
arbejder som
rengøringskone, men
tjener ikke nok til at
kunne brødføde sin
familie. Hun prøver fra tid til anden også at
have andre småjobs, men det er svært når man
har en bette knægt på ryggen, som også skal
passes. Nogle gange har moren ikke engang
penge nok til at betale huslejen på én gang. Så
må hun dele det op gennem hele måneden.
Bethina har virkelig brug for hjælp til
skolegang. Moren kommer ikke til at få de
midler, der skal bruges til dette. Og så ender
Bethina med at blive hjemme i stedet, hvilket
ikke er godt. På den anden måde, kommer
Bethina i skole, og vil på sigt være i stand til
at hjælpe moderen i stedet for.
Det koster 3.300 (+50kr. medl.skab) at hjælpe
et barn til at komme i dagskole. Heri er en
lille andel til lærerløn, alle skolematerialer,
skoleuniform, 2 måltider om dagen og
lægehjælp hvis nødvendigt. Desuden også
familiebesøg et par gange om året. Børnene
får nøglen til en lysere og god fremtid
gennem skolegangen.
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Tak om I vil hjælpe os med at få nye
sponsorer til disse kære dejlige børn, som i
høj grad har brug for hjælp til, at komme i
skole og få en bedre fremtid.

at bygge et børnehus til drenge. Vi vil rigtig
gerne, at drengene får de samme og lige
rettigheder som pigerne. Der er utrolig mange
drenge, som også har brug for et trygt sted at
være.
Vi har siden sidste nyhedsbrev fået et klart
budget for, hvad et drengebørnehus vil koste
– svarende til det, vi i dag har, til pigerne. Det
er budgetteret til 560.000 kr. og kommer til at
kunne rumme 40 drenge.

Computere

Vi mangler stadig 4 computere, men er trods
alt startet op med IT på skolen. Børnene er
meget interesserede og synes det er rigtig
spændende. De går virkelig op i det. Men det
er jo også en helt ny verden der åbner sig for
dem. Vi glæder os til at følge faget fremover,
samt at kunne tilbyde det til endnu flere af
vores elever på skolen. Foreløbig er det kun 5.
klasse der har IT.

Drengebørnehuset
Vi introducerede i sidste nyhedsbrev vores
nye fokusområde.
Som I allerede ved, så har vi et pige-børnehus
på Trinity Skolen. Dette må siges at være en
stor succes for pigerne, især dem der kommer
fra dårligt stillede hjem og vilkår. Der er
rigtig mange af de udsatte piger, som bor på
Trinity Skolen, der har fået deres liv tilbage
igen. De bliver beskyttet på skolen, har en
tryg base med masser af kærlighed og omsorg
i deres hverdag. Efter denne succes har det
givet os endnu mere mod på, og lyst til også

Til nu har vi fået 50.000 kr. hvilket vi er dybt
taknemlige og meget ydmyge overfor.
Vi har en konto specielt til ALT der kommer
ind til drengehuset.
Husk ved donation at markere, at beløbet er til
”drengebørnehuset” – og skriv jeres cpr.nr
eller cvr.nr. hvis I ønsker at give et beløb
enten privat eller gennem jeres arbejde/ firma.
Tak til hver som giver og støtter op om
projektet .

Tønder Festivalen
Årets Tønder Festival er godt overstået. For
første gang i de 5 år vi har været med på
festivalen, har solen skinnet.. eller det har i
hvert fald været tørvejr ALLE dagene . Det
var rigtig dejligt, især alt det vand taget i
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betragtning der kom ned i dagene inden . Vi
er taknemlige for hver og én som kom forbi;
enten det var for en kop kaffe, en snak eller
for at folk købte noget.

mødt. Vi glæder os til at se jer . Se vedlagte
invitation.
Tanzania tur 2018
Vi er nu nået så vidt, at vi har fundet ud af
hvornår turen næste år kommer til at ligge.
Det bliver i sommerferien – fra den 16.29.juli.

Også en stor tak til det team af frivillige der
hjalp med at passe ’Mushemba boden’ i de
dage festivalen stod på. Det er vi mega
taknemlige for. Nogen blandt teamet fandt ud
af de havde et salgs-gen gemt, hvilket jo slet
ikke var så dårligt .

Kommende aktiviteter
Mushemba Dag

Formålet med turen er, at vise Mushemba
Foundations sponsorer og andre interesserede,
hvad vi går og laver – både i Mushemba
Foundation og på Trinity Skolen. Turen vil
bl.a. komme til at rumme besøg hos
sponsorbørn, Trinity Skolen, Rubondo Island
National park, museum og en kor festival.

Der er ikke længe til 28. oktober . Vi
glæder os til en rigtig dejlig og spændende
dag med masser af god underholdning,
foredrag og gensyn med dejlige mennesker.
Mushemba dagen finder sted i kantinen på
Tønder Gymnasium fra kl. 10-16.00. Vel
Kontakt: Josephat & Lea Knudsen Mushemba, Mågen 18 6270 Tønder.
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Dyrelivet på Rubondo
I betragtning af at det er en lille ø, er Rubondo
hjemsted for et overraskende antal store
pattedyr. Af særlig interesse er de vilde
chimpanser, der blev introduceret i 1960'erne.
Chancen for at spotte disse, er dog i øjeblikket
forholdsvis lille.
Elefanter og giraffer findes også på stedet,
selvom de på trods af deres størrelse sjældent
ses. I modsætning hertil er observationer af
flodheste, krokodiller, antiloper og andre arter
relativt almindelige.

Bindende tilmelding senest pr. 1. februar –
og vi lukker for tilmelding ved 15 personer.

Andre mindre dyr værd at kigge på, er
sommerfugle. Et stort antal arter findes på
Rubondo, delvis på grund af over 40 arter af
orkideer, der vokser på øen.

Videre til Bukoba,Tanzania

Rubondo Island tilbyder også et af de bedste
steder i Tanzania til fugleture. Med over 300
arter er fuglene i deres rette element.
I det hele taget bliver det en lidt anderledes
tur til Tanzania, fordi man vil komme lidt
tættere på de lokale, og se hvordan en stor del
af dem bor. Faktisk ser turister ofte IKKE
hvordan de lokale bor, da man som regel
placerer besøg udenfor disse områder - i de
mere turistprægede områder. Men det bliver
spændende, og en god eftertænksom
oplevelse for hver som kommer med.
Prisen kommer til at ligge på 17.500 kr.
Inklusiv i prisen er: billet tur/retur – inkl.
annulleringsforsikring, visum, indkvartering
på div. hoteller, alle hovedmåltider og vand,
transport til og fra lufthavn + transport på hele
turen og div. entreer.
Der bliver indkvartering på ELCT Bukoba
Hotel eller Kolping.

Her er det foreløbige program:
Tur til Tanzania 16.-28. juli 2018
Dag 1:
Afgang fra Billund til Entebbe, Uganda.
Muligvis overnatning i Kampala.
Dag 2:

-

Indkvartering på hotel og
afslapning til kl. 17.30.

-

Velkomst reception og aftensmad
i ”Mushemba-huset”.

Dag 3:
- kl. 9.30 besøge offentlige skoler
-

Kl. 13.00 Frokost i ”Tea Room” buffet.

-

Kl. 14.00 Sightseeing og Kor
Festival i Bukoba.

-

Aftensmad hos den pensionerede
missionær Annemarie
Wemmelund, som har boet i
Tanzania i over 40 år.

Dag 4: 2-dages tur til Rubondo Island
National Park – lokal guide, sammen med
Josephat.
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Dag 5: Rubondo Island National Park.
Hjem til hotellet sidst på dagen.
Aftensmad på ELCT Bukoba Hotel/
Kolping.
Dag 6: Hjemmebesøg hos udsatte og

Vi spiser frokost sammen med børnene.
Børnene underholder med sang, og
musik – bl.a. traditionelle trommer.
Aftensmad på ELCT Bukoba Hotel.

sponsorerede børn i landsbyen. Her

Dag 9: Små projekter på Trinity

kommer man til at opleve, hvor vigtig

Skolen hele dagen – for dem der har

sponsor programmet er, for børnene på

lyst.

Trinity Skolen. Man vil også komme
meget tæt på børnenes dagligdag, når

Frokost spises sammen med børnene.

de er hjemme.

Aftensmad: buffet på Kolping Hotel.

Madpakke med fra hotellet.

Dag 10: Afslutning af små-projekter

Aftensmad: Kolping hotel, med udsigt

og farvel på Trinity Skolen.

over Victoriasøen. (Refleksion over

Frokost sammen med børnene på skolen.

dagens oplevelser).

Aftensmad: sted kommer senere

Dag 7: Kl. 9.30 Afrikansk

Dag 11: Museumsbesøg.

gudstjeneste.
Kl. 12.00 frokost på ELCT Bukoba
Hotel.
Kl. 13.30 Afgang til Maruku Beach/
Kemondo.
Her får vi eftermiddagskaffe og
aftensmad (grill).
Dag 8: Trinity Skolen – velkomst,

Frokost i byen.
Fri shopping/ afslapning.
Kl. 18.00 Aftensmad og farvel reception
i ”Mushemba-huset”
Dag 12: afgang fra Bukoba til Entebbe.
Og fra Entebbe til Danmark.
Dag 13: ankomst i Billund.

rundvisning og reception på skolen.

På snarlig genhør og gensyn .

Det vil være intro af muligheder for, at

Blæsende efterårshilsner
og tanker fra

være med i små projekter på skolen,
hvis man har lyst. Det er dog frivilligt.

Josephat & Lea
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