Nyårsbrev från föreningen ”Ge det vidare” 2019.
Äntligen, ÄNTLIGEN hände det att containern med utrustning till ICCO kom fram! Efter insamling, inköp,
planering och packning tog det 1,5 år av krångel, pappersexercis och böner innan containern slutligen
anlände. Omfattande mailväxling med speditörer, stiftskontor, jordbruksverk, tullmyndigheter och skatteverk
i Tanzania….. Och så kom den fram just då vi var på ett treveckors besök i september-oktober! Containern
innehöll gods både till ICCO och till Bukobahjälpen, som hjälper gatubarn.
När alla lådor med verktyg, kläder, tyger och utrustning till
slut anlände till Ilemera blev det jubel, sång och dans: ”Vår
Gud, Han kan, Han kan, han förmår!”
De elva lådorna till ICCO, ihopsatta av pallkragar 120*80
cm och 325 kg i genomsnittlig vikt, tömdes utan problem
med hjälp av 22 ivriga elevers armar. Dessa började skolan i
januari 2018 och förrådet var då ganska tomt och en del
kläder fick köpas. Till förra gruppens avslutning fanns inte
heller
tillräckligt
med
verktyg
eller symaskiner, och det fick också köpas lokalt.
Lossningen av godset i Bukoba lyckades snabbt tack vare
att Gunnar från Bukobahjälpen förberett och att vi var på
plats. Säkert hade Gud en finger med i spelet här också.
Allt vårt gods kom fram och dessutom utan skador. Nu är
skolan försedda med verktyg, symaskiner och kläder några
år framåt.
Förutom vi, var också Ola och
Birgitta Ljungman med vid detta besök. Ola bodde i området i 10 år som barn. Hans
pappa Gunnar Ljungman var prost bl.a. på Ilemera! Birgitta är med i Ge det vidares
styrelse. De var med vid elevbesök och praktiskt med sortering av kläder och annat.
Vi lärde känna den nya
gruppens elever lite grand,
12 flickor och 10 pojkar. Det
är en mycket sansad och
lugn grupp ungdomar. Vi
förundrades över hur mycket de hunnit lära sig och
med vilken gemenskap och fasthet de skötte olika
vardagssysslor. Hit hör också att leda morgonbön i
kyrkan samt aftonbön i matsalen. På fritiden skrivs
sånger som sedan framförs vid dessa tillfällen, och
då gäster anländer eller reser iväg. Ibland sitter
lediga elever och läser i de böcker som köpts in som skolbibliotek, om de inte håller på med handarbete eller
jobbar i verkstaden. Denna grupp var också flitiga bibelläsare på sin fritid.
Under året fortsatte rektor
Geofrey med besök hos gamla
elever för att se hur de lyckats
och för att stödja dem i
svårigheter, som kan ha
uppkommit. Många gånger är
det väldigt långt till eleverna.
Ibland är vägen obefintlig
eller översvämmad och lerig.
Då är det bra om läraren
Benson också är med. Ibland får han skjuva på mc:n. Vi dessa resor

försöker man besöka flera elever som finns inom samma område. En elev som fick hjälp var Royce vars
symaskin krånglade. Hon slutade 2017 och redan efter en månad hade hon köpt takplåtar och gjort de
nödvändigaste reparationerna på huset med pengar som hon tjänat.
Till stor glädje fick de också sedan se hur Winston, (slutade
2011) som också gift sig - hade fullt upp i sin snickarverkstad.
Han hade dessutom en kiosk där han sålde basvaror. Han hyr ett
hus som verkstad och har dessutom byggt ett eget hus. Geofrey
visste inte hur han skulle uttrycka sin förvåning. ”A-a-a-a, du kan
inte tro det”, skrev han bara, för att uttrycka sin beundran. Det går
undan här i Tanzania, för somliga.
En dag vid vårt senaste besök förhörde vi oss om de elever som gått på ICCO. Det rörde sig om 141 elever
förutom årets 22. När vi summerat det hela visade det sig att nästan 90% av alla elever är självförsörjande
och har lyckats väl. Tre har dött. Naturligtvis har en del lyckats övermåttan och andra lite mindre bra.
Kundunderlaget där man bor är viktigt.
Vi är mycket imponerade och glada. Om och om igen kommer gamla elever och säger att om inte skolan
funnits skulle de inte levt. ”Vad skulle vi gjort om inte denna skola funnits”, får vi höra även från fruar eller
makar eller från någon gammal farmor och mormor.
Men alla får förstås arbeta hårt och ihärdigt med det, som de fått lära sig på skolan. Framgång kommer inte
utan ansträngning. Att folk i byarna runtomkring säger: ”Gå till dom som kommer från ICCO, dom är ärliga
och gör ett fint arbete och dessutom går de i kyrkan och tillför mycket till församlingarna, det gläder förstås
lärarna och oss.

Förpackade
och levererade symaskiner

De kinesiska symaskinerna som köpts på plats krånglar då
och då och därför får läraren Benson, ibland rycka ut och
reparera. Men med den nya containern levererades 27
symaskiner så det blir ett stort lyft för den grupp som slutar
i november i år. Gamla Singer- och Husqvarna-maskiner har
visat sig vara hållbara, trots åldern! Till pojkarna har vi låtit
trycka upp informativa och innehållsrika läroböcker i
snickeri och byggnation på swahili för att ge möjlighet till
utveckling.

Prisca får numera mer pengar för inköp av tyg till
flickorna. Det är viktigt att de syr så mycket som möjligt
under tiden på skolan. De får också göra traditionellt
hantverk som att fläta mattor och annat av ett speciellt gräs,
som de också lär sig att färga. Målet är att de i alla lägen ska
hitta möjligheter till inkomster. Läraren Geraldine berättade
för dem hur hon en gång i en annan stad inte ens hade pengar
till bussen hem. Då bad hon att
få dra bast från ett bananträd och
kunde på det sättet tillverka och sälja några småsaker så hon fick busspengar.
Då prästerna kommer till kontraktsmöten på Ilemera, talar de ofta om elever
från just sina församlingar och lyfter fram att dessa ungdomar är mycket goda
exempel i kyrkan där de deltager i gudstjänster och ibland leder gudstjänster. De
har ju alla sina biblar och psalmböcker från skolan och är också vana att läsa ur
Bibeln och leda andakter. Numera har de pengar till kollekt och hjälper också till
med snickerier och tillverkning av kyrkbänkar t.ex.
Vid vårt besök hade vi även skolstyrelsesammanträde. Vi fick då höra många
lovord om gamla elever. En kvinna, som var ny i styrelsen, berättade från sin

hemförsamling om hur flickor från ICCO syr kläder till närstående
och hjälper andra på olika sätt och hon uttryckte sitt stora tack till
ICCO och dess givare.
Ge det vidares tanke är just att ge vidare det som man fått och vara
goda exempel på många områden.
Dessutom finns det alltid en nära kontakt mellan skolan och gamla
elever och kyrkan. Bara en gång under dessa år har en elev kommit
tillbaka för att få något verktyg och ett par gånger har Geofrey haft
med ett verktyg på sina besök. Någon gång har vi fått byta ut en
symaskin som krånglat. Det är gott att se att skolan blir en hjälp till
självhjälp.

Årets flickor, som glada visar upp sina
nysydda klänningar.

Seminarium
Under vår vistelse inbjöd skolan gamla elever till seminarium. Då kom bl.a. några pojkar och flickor som
gick ut 2007. De är nu etablerade företagare! Tre av pojkarna kom på egna motorcyklar. Om en elev viskade
lärarna: ”han är rik”. Denne kille, Hilarius, har
förstås anställt flera. Också en del elever som går
nu ges tillfälle att jobba under loven. Flickorna
var klädda i tjusiga klänningar som de sytt själva
och så gott som alla har lärt andra flickor att sy.
Några har tjänat ihop pengar och köpt sig
symaskin med mönstersömmar. Det finns sådana
som man konverterat från el- till trampsymaskiner! Andra har köpt symaskin till en
syster eller släktning. Årets elever tittade
beundrande på dessa gamla elever och lät sig
inspireras för framtiden.
Många gamla elever kom också med gåvor till
oss och till skolan; färsk fisk, torkad fisk,
jordnötter, bananstockar, avokado och mycket
annat. Det kändes fint för oss. De var numera inte
mottagare, utan var själva givare av vad de har.
Starkt intryck gjorde Venan, han med ljusbruna byxor. Numera etablerad snickare och 4-barnsfar, fick
tvillingar sist! Han tog till orda inför alla på seminariet och talade så vuxet och klokt om betydelsen av
skolan och uppmanade eleverna att ta till vara det de får lära sig och sedan arbeta flitigt. På bilden syns också
Kamungu, etablerad i samhället längs stora vägen, och Projestus i vit skjorta och mörk kavaj som bygger hus
ett par km från skolan. Harriet, längst till höger, har skaffat egen syateljé i närmaste stad och planerar för att
bygga hus. Nathan, i grönt, skaffade snabbt fyra medarbetare då han gick ur skolan, har nu fin verkstad och
nytt hus, en storartad odling av grönsaker och en massa getter. Beatus i blå skjorta hade kört mc ända från
Bukoba där han byggt hus till sig och familjen. Han blev påkörd strax innan han kom fram. En annan mcförare, som väntade på kunder tittade bara mot bussen då den anlände och körde rakt på Beatus när ev.
kunder steg av bussen. Han fick hjälp att plåstra om en del blodiga sår. Mc-olyckor är tyvärr vanliga, men så
har det också varit en explosionsartad utveckling av antalet mc. Vanligt är att man kör ”taxi” med dem. Vi
har sett ända upp till fyra på samma mc!
En dag besökte vi Natus och hans hustru och två barn.
Han slutade 2011 och berättade att först reparerade han
farfars hus på en av öarna där han själv tidigare bodde.
Numera har han etablerat sig 5 km från Ilemera där det
växer upp ett samhälle med många tillfällen till jobb för en
snickare. Då vi kom hem till honom blev vi förstummade
liksom också lärarna tidigare blivit. Ett stort högt hus med
speglande fönsterglas och mycket utrymme. Detta hade
han började bygga 2016 efter det lilla i lera som han först
byggt. Mycket cement och takplåt har gått åt. Vi förstår att
han tjänar bra. Nästa projekt är att bygga nytt till farfar
hemma på ön. Vi känner en trygg förtröstan att enskilda

elevers framgång också skall komma andra till hjälp, det är det som eleverna fick undervisning om under sin
tid på skolan.
En av eleverna var hårt drabbad. Då hon var fem år, nu är hon 17, ramlade hon och fick
in något i ögat. Hon hade ständigt värk, såg inget och kunde inte koordinera ögat. Ett
besök på sjukhus då det hade hänt gav ingen hjälp, och till återbesök fanns inga pengar.
Båda föräldrarna är döda. Hon och hennes två systrar bor hos en granne som inte gillar
dem, och de två bröderna drunknade då de skulle hjälpa till vid fiske. Geofrey fick
uppdrag att ta henne till läkare. Till all lycka finns en duktig ögonläkare som Geofrey
känner för han är själv opererad av honom, och föreningen har avsatt pengar till sjukvård.
Anisia, som flickan heter, har nu genomgått en operation, blivit av med den ständiga
smärtan och har tydligen lite ledsyn på ögat.
En sak som känns alltmer akut är behovet av ett sovhus för pojkarna. Nu är det 10 pojkar som delar på 20m2.
Det är för litet, förvaringsutrymmen saknas och dessutom finns inget tvättutrymme i huset, så de får antingen
tvätta sig utomhus eller gå till ett gammalt utedass som ligger en 50 meter bort.
Magnus Wångblad från styrelsen, som är arkitekt ritade tidigare den fina matsalen. Nu har han gjort ritningar
till ett nytt sovhus. Ola, som också är arkitekt, var med och stegade upp lämplig placering, men pengar
saknas i dagsläget. Enligt beräkningar skulle vi kanske få byggt det för ca 200.000 kr. Vi vill på olika sätt
försöka få ihop den summan. Faktiskt så har en person redan gett en grundplåt! Tacksamt!
Det är klart att byggnader kräver underhåll och under detta år har vi bidragit till att bygga ett nytt utedass och
målat kök, flickhus och matsal på insidan. Dessutom bekostat några plexiglastakplåtar på flickhuset, då det
är enda sättet att hålla fladdermössen borta. Deras träck stinker och förstör innertak. Allt detta har kunnat
göras inom årets budget.
Vi, tillsammans med Prisca och Geofrey och övrig personal, är stort
tacksamma för att skolan har varit möjlig att driva under alla dessa år. Utan
alla er givare hade det naturligtvis inte varit möjligt. Vi har ju inga andra
inkomster än gåvor. På Ilemera är det ständiga böneämnet att skolan skall få
det som behövs för drift och underhåll.
Eller som Geofrey alltid slutar sina e-mail eller sms med: ”Tuombeane ”Låt
oss be för varandra!”

Ett stort tack och ett Gott Nytt år önskas er alla!
Föreningen ”Ge de vidare”
genom
Barbro och Per-Olof Olsson
peomayo@telia.com
Ge det vidare: bg 5957-9359. Swish: 123 056 0540.
Mer information se: www.gedetvidare.se
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