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Kære Venner af Mushemba Foundation  

& Trinity Skolen, 

Foråret er lige så stille ved at gøre sit indtog i 

Danmark – og i skrivende stund skinner solen flot 

og klart fra en smuk lyseblå himmel. Dejligt. 

Det er blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra 

Mushemba Foundation. Tiden står aldrig stille – 

uanset om det er i Danmark, eller i Tanzania, og 

nu skriver vi april måned på kalenderen. 

 

At tiden ikke står stille, viser sig dagligt i 

Mushemba Foundation – på den gode måde, vel at 

mærke. Der sker tit og ofte en masse spændende, 

og man ved aldrig rigtig, hvordan dagen ender ud, 

men det er positivt. Vi nyder arbejdet i fulde 

drag – ligeså meget som da vi startede ud for 11 år 

siden, branden er stadig den samme i vores hjerter 

– den slukkes ikke bare sådan. 

 
 

 

MUSHEMBA FOUNDATION 
Mushemba Foundation her i Danmark har lige haft 

generalforsamling. Vi vil gerne sige tak til alle 

som kom den dag – og også tak til vores 

bestyrelse. Tak for alles opbakning, og også 

villighed til at stille op til div. poster som skulle 

besættes og genbesættes i år. Det varmer rigtig 

meget. 

 
 

I Tanzania foreligger generalforsamlingen her i 

april måned. 

Derudover fortsætter arbejdet jo med foredrag, 

kontorarbejde, ansøgninger osv. her i Danmark. 

I Tanzania kommer der dagligt mennesker på 

kontoret med forskellige problematikker, som de 

har brug for hjælp i forhold til – det kan være alt 

fra lyttende ører til penge til mad, medicin osv. 

Der er aldrig to dage der er ens – hverken for 

Mushemba Foundation DK eller TZ. 

 

 

TRINITY SKOLEN 

Skolen fortsætter stille og roligt sin hverdag. 

Der er altid en ting eller to der skal tages 

stilling til – uanset om det er meget alvorligt, 

eller ej. 

 
Børnene trives på skolen, og føler sig trygge 

blandt deres kammerater og personalet på 

skolen. Det kan vi mærke – især når de betror 

sig med nogle ret alvorlige ting, som kræver, 

at der gribes ind med det samme. Det kan godt 

være, at børnene har skullet samle mod til sig, 

for at fortælle om de grusomheder, de har 
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været udsat for, men det er en tillidserklæring 

af de helt store, for de forventer hjælp, når de 

kommer. Og de ved, de får den med det 

samme. Det synes vi er rart, også selvom vi 

ikke kan beskytte børnene helt og fuldt.  

Seneste historie er en af vores sponsorbørn, 

som er blevet voldtaget af sin onkel – det 

kræver handling med det samme. Hun 

befinder sig nu i pigehuset, hvor der bliver 

draget omsorg for hende – og selvfølgelig alle 

de andre også. 

 
 

Vi har også lige haft et andet barn… som 

begyndte at pjække rigtig meget. Hvad er 

grunden til de her ting?.. Her var det 

bedstemoren, som skulle være værgen og den 

voksne.. hun havde travlt med at drikke, og 

ikke påtage sig sit ansvar overfor sit 

barnebarn. Barnet vælger at stikke af 

hjemmefra.. (heldigvis i en t-shirt fra Trinity 

School) – og bliver set af nogle 

opmærksomme mennesker, som bringer 

barnet ind til byen, hvor folk godt kender til 

skolen, og vores rektor på skolen. 

 

Når sådanne alvorlige ting sker, skal vi huske 

på, at det ikke er børnenes skyld. Det er 

forholdene hjemme, mangel på viden, social 

arv der skal brydes osv.  

Og børnene har virkelig brug for hjælp - vi 

bliver nødt til at flytte dem hurtigt.  

De har ingenting at tage med sig – hverken tøj, 

sko, toiletsager eller andre nødvendige ting – 

alt mangler. Det er ikke uden omkostninger at 

flytte dem, disse ting koster- det er ikke kun at 

flytte børnene. 

 

Som fokusområde har vi for 2019 at bygge et 

klasseværelse mere – vi har brug for pladsen 

bl.a. i forhold til at kunne tage svage elever til 

side til eneundervisning, lave gruppearbejde 

osv. 

Et klasseværelse løber op i 90.000 kroner 

efterhånden, men behovet er der for det. 

 

Tak om I vil være med til at støtte dette. 

  

 

SPONSORBØRN  
De børn vi har nævnt herover, er blot nogle af de 

eksempler vi har på, hvor meget børnene har brug 

for hjælp og forståelse i svære situationer. Hos 

familierne her blev der desværre ikke mødt den 

store forståelse, og derfor er vi nødt til at tage 

nogle drastiske skridt.  

Det at kunne hjælpe og give børnene den tryghed 

og omsorg de har brug for, er en rigtig stor ting – 

og noget af det vi lægger rigtig meget vægt på, på 

Trinity Skolen.  

Selvfølgelig har alle børn på skolen brug for dette, 

men især sponsorbørnene. De har tit og ofte ikke 

den rollemodel hjemme, som kan give de basale 

og livsnødvendige ting. 

Derfor er det godt, at Trinity Skolen kan give den 

hjælp og støtte til børnene – og at børnene føler de 

trygt kan komme når der er noget. (og nej, de 

kommer ikke løbende hele tiden;) ). 
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Vi har stadig brug for nye sponsorer til nogle af 

vores nuværende elever - både til dag- og 

kostskole. Tak om I vil hjælpe med at sprede 

budskabet, så vi kan beholde eleverne på skolen, 

og de kan gøre deres skolegang færdig på Trinity 

Skolen i trygge omgivelser.       

Derudover har vi 1 til dagskole og 1 til børnehus, 

som mangler støtte pt. 

Det koster 3.300 kroner (plus 50 kr. til medl.skab) 

pr. år – fradrag fra 1. krone for dagskole. 

Det koster 4.500 kroner (plus 50 kr. medl.skab) pr. 

år – også med fradrag fra 1. krone for børnehus og 

skole. 

Skriv gerne til os på vores mail: 

mail@mushembafoundation.org  

eller udfyld formularen inde på vores hjemmeside, 

så får vi den tilsendt med det samme. 

Linket er: 

https://www.mushembafoundation.org/bliv-

sponsor/  

Det betyder alt for børnene. 

 

DRENGEHUS – Y’S MEN PROJEKT 
Så er byggeriet af det nye drengehus begyndt. Vi 

er meget taknemlige for, at Y’s Men International 

Region Danmark har valgt netop vores projekt 

som et af deres projekter i indeværende år. Vi 

forventer, at byggeriet står færdig til 1. juli – og at 

der kort efter vil være indvielse af huset. 

 

Biskop Dr. Samson Mushemba har været ude og 

lægge den første sten til fundamentet og har bedt 

Gud velsigne byggeriet. 

 

Vi glæder os rigtig meget til det står færdigt – det 

bliver til stor glæde på Trinity Skolen, ingen tvivl 

om det. 

 

VOLONTØRER 

Volontører betyder rigtig meget for Mushemba 

Foundation og Trinity Skolen. Deres 

tilstedeværelse på skolen betyder meget for 

børnene, og er med til at give en tryg hverdag. De 
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er aldrig længere væk end et kram eller et klem i 

hånden. 

 

Vi vil gerne fortsætte med, at have volontører i 

fremtiden. Derfor… hvis I kender nogen som 

kunne have interesse, så få dem til at kontakte os 

via mailen:  

volunteers@mushembafoundation.org  

eller via linket her på vores hjemmeside: 

https://www.mushembafoundation.org/bliv-

volontor/  

så vil de blive kontaktet af vores frivillig/ volontør 

koordinator Tuja hurtigst muligt. 

 

TANZANIA TUR 2019 

Vi glæder os rigtig meget til juli måned, hvor vi 

skal til Tanzania med 10 personer som har meldt 

sig. Det bliver en spændende og indholdsrig tur. 

Mere om denne i næste nyhedsbrev.   

 

                  På snarligt genhør. 

 

 

Forårshilsner fra 

Josephat & Lea 
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