
 
Styrelsen för Ge det vidare önskar God fortsättning på det nya året, 2018!  

 
Hela år 2017 har fyllts av arbete med den containertransport som ska ta vårt insamlade material till ICCO. 
Först hämtning och insamling och demontering av symaskiner, inköp och insamling av verktyg, kläder 
tyger m.m. Sedan packning av allt, tillsammans 11m3. Detta stuvades i augusti in i containern som köpts 
av Bukobahjälpen och som de själva fyllt till hälften. Men - 
containern står fortfarande kvar på PMU i Vårgårda! 

Pappersexercisen för denna 
last har varit obeskrivlig och 
har pågått sedan juni. Per-
Olof har efter den kenyanska 
speditörens anvisningar 
mailat berörda myndigheter. 
Hela tiden har nya pålagor 
dykt upp. Bl.a fick containern 
öppnas en gång för att 
pallkragar som inte var certifierade skulle bytas. Många starka karlar från 
Ge det vidare och Bukobahjälpen fick hjälpa till! Då ärendet nådde 
kyrkans kontor i Bukoba har speditören övertagit korrespondensen kring 
ärendegången eftersom man där har visat stor brist på erfarenhet. 
Det är väsentligt för oss att finnas med då containern öppnas och gods ska 
sorteras, så de inköpta flygbiljetterna för Barbro och Per-Olof fick 

återkallas och skolavslutningen fick genomföras utan dem.  
Nya elever har redan börjat och till dessa har på plats köpts en del kläder och annat som behövts till 
starten. Våra lärare och andra anställda har haft hand om flera kullar nu och är inkörda. Och så finns ju 
mail och sms! 
Vi har ändå hopp om att containern går iväg i vår! 
 
Den 2 december utexaminerades alltså 22 elever efter 2 års utbildning. Till festen kom biskopen och flera 

prominenta gäster liksom anhöriga eller grannar till eleverna. Eleverna 
utrustades som vanligt. Symaskiner fick köpas i Tanzania denna gång 
liksom verktyg m.m. som eleverna skulle få med hem. Det fanns en del 
kvar sen tidigare men komplettering behövdes. De svenska 
symaskinerna vi skickat har varit mer uppskattade än de kinesiska på 
plats, för de håller bättre och ger därför inga avbrott i affärerna och 
behöver heller inte kostsamma reparationer. Flickorna fick också 
sytillbehör och bord och stol som pojkarna tillverkat. 
Pojkarna fick förutom verktyg också startkapital. Sedan var det bara för 
dem alla att återvända hem och starta sin business.  
Vi fortsätter att ha nästan daglig kontakt med 
skolan på Ilemera och får rapporter om bekymmer 

och glädjeämnen på skolan och rapporter om både nya och gamla elevers 
framgångar och utmaningar.  
På bilden till höger ser vi Alisia Benda från Karambi, som slutade i december och 
som redan fått beställningar på klänningar och har sytt sig sin egen som ett 
exempel. Det är mormor som stå bredvid henne. Hennes symaskin hade börjat 

slamra mycket när hon trampade men Benson, 
en av lärarna, åkte till henne och justerade den 
och nu är den som den skall vara. Tack och lov 
för mobilnätet.  
Donatia Simeo från Kitaaba gick också ut i 
höstas. Hennes farmor sa den 25/12(!): ”Sedan 
Donatia anlände från skolan och börjat sy har vi inte saknat mat, tvål 



och det nödvändigaste i hemmet.” Hon är enormt tacksam för vad ICCO har betytt för barnbarnet och 
henne.  
För pojkarna tar det oftast längre tid innan de får inkomst. Det tar längre tid att t.ex. tillverka en säng än 
det tar för en flicka att sy en klänning. Så för årets pojkar har vi ännu inga rapporter. Men vi har nyheter 

från Fredric Simeoni från Kiyebe. 
Numera har han 10(!) lärlingar som han 
undervisar i skift. Han har fått uppdraget 
mot en viss ersättning från hjälporgani-
sationen, World Vision, som vill 
befrämja småföretagsamhet i byarna. Det 
är många ynglingar som går sysslolösa 
och som nu kan få en utkomst. Om 
Fredric kan man säga, att han blivit en 
skicklig, driftig hantverkare som t.o.m 
har skaffat sig motorcykel och är aktiv i 
sin församling i Kiyebe. Till 
undervisningen av de tio pojkarna har 

Fredric tagit hjälp av Alistides, en annan gammal elev.   
Rektor Geofrey som besöker gamla elever kontinuerligt skriver om flera av dessa: ”Om ni hade sett deras 
framgångar, hade ni inte kunnat låta bli att tacka Gud.”  Ja, vi är flera från föreningen som har sett och 
kan vittna om det. 
För en av flickorna, Alikanjela Sevelini från Kimeya, var det omöjligt att återvända hem p.g.a. av svåra 
omständigheter hemma. Hennes bror kom och undrade om det var möjligt, att hon kunde få bo i närheten 
av skolan. Då tog Geofrey&Prisca, vårt rektorspar, sig an henne och hon bor nu i deras hus. Sedan talade 
de med Hostilda – som vi har nämnt tidigare och som är en mycket duktig sömmerska och affärskvinna. 
Hos henne fick Alikanjela plats för sin symaskin och kunde starta sin rörelse. Där kan hon också få råd 
och stöttning. 

Vattenfrågan är ett ständigt återkommande problem. 2016 
slog torkan till och skördarna uteblev på många platser. På 
Ilemera började vattnet ta slut i tankarna. Genom 
Erikshjälpen i Vänersborg fick vi bidrag till att bygga  
ytterligare en regnvattentank. Denna gång användes en 
annorlunda och billigare teknik. Tegel istället för 
handknackad sten på utsidan minskar behovet av cement. 
Vanlig taggtråd istället för armeringsjärn är också billigare. 
Nu råkade taggtråden vara slut, så det blev vanlig grov 
ståltråd denna gång. Förmodligen håller det lika bra. I slutet 

av mars var tanken klar och då kom regnen. Nu har vi 4 tankar som rymmer 40m3 var. Det skall räcka 
hoppas vi.  
 
Vid sidan av uppdraget att undervisa föräldralösa ungdomar fortsätter Geofrey uppdraget att fördela 
Solvattendunkar till olika hushåll 
och undervisa om hur de skall 
användas. Han tar med sig några 
från skolans personal och reser ut i 
byarna och anordnar seminarier 
och delar ut dunkarna. Det är 
Rotary i Sverige som bekostar 
dessa dunkar, som när de används 
rätt, bidrar starkt till bättre hälsa 
och ekonomi i familjerna samt 
minskar kvinnornas arbete och 
skonar miljön. Man kan få 10 liter 
rent vatten på 3-4 timmar om solen 



skiner. Läs mer om Solvatten på internet. Här hålls seminarium på Viktoriasjöns strand.   
Kära vänner som stöder ICCO. Vi nöjer oss med detta och med en hälsning från de nya eleverna som 
glada nyss börjat sin utbildning på skolan. 113 elever sökte och 22 fick plats. Vid terminsstart var inte 
alla på plats ännu.  

Skolans rektor Geofrey skrev i rapporten inför den nya 
terminen hur man tänker på skolan:  
”Jesus sade: Det är inte de friska som behöver läkare 
utan de sjuka och jag har inte kommit för att kalla 
rättfärdiga utan syndare.” Mark. 2:17  
Jag hälsar er i det nyfödda barnets namn, Jesus, som 
föddes för vår skull. Detta barn verkade utan att först 
fråga efter vad folk sa. Jag ber er också att likna honom 
gällande ICCOs arbete. Många gånger kommer folk 
och föreslår att vi skall ta emot olika ungdomar därför 

att deras familj har hjälpt kyrkan mycket. ”Den och den är ofta i kyrkan.”  ”Men den och den skall ni inte 
hjälpa för den går inte i kyrkan etc.” Men enligt Jesu ord söker vi upp dom, som inte syns så mycket i 
kyrkan. Det kan bero på olika orsaker: fattigdom, har inga kläder att ta på sig, man skäms för sin 
situation, och bor i största fattigdom, är som slavar, får slita hos grannar för brödfödan, har ingen frihet, 
är uppgivna etc. Det är sådana som behöver ICCOs tjänst och tillslut kan komma till kyrkan och tacka 
och prisa Gud. Låt oss fortsätta att be för varandra så att vi kan fortsätta att betjäna dem som inget förmår 
så att Guds namn blir ärat.” 
 
 
Oändligt mycket tack till alla er som har bidragit till att skolan finns och kan fortsätta att bereda 
möjligheter för de fattigaste och mest utsatta till en dräglig tillvaro. Utan er hade det varit omöjligt.  
Elever, bybor, liksom präster, representanter från samhället och många, många andra säger ofta till 
Geofrey att han skall framföra tack till alla givare i Sverige som gör denna skola möjlig. 
 
  
Hälsningar från styrelsen för Ge det vidare  
genom Barbro&Per-Olof Olsson. 
 
 
bg. 5957-9359, Swish 123 056 0540  
Medlemsavgiften är 100 kr/år.   
Vill du vara medlem så ange det på inbetalningen. 
 
www.gedetvidare.se 
 
  
 
 
 
 


