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Gott Nytt År 2021 önskar föreningen Ge Det Vidare  
som driver skolan ICCO - Ilemera Carpentry School for Orphans. 
 
Försagda och blyga anlände 
nya elever i januari för ett år 
sedan. Rektor Geofrey har 
skrivit ner lite från vars och 
ens levnadshistoria. Alla har 
gripande historier att berätta 
men en del är mer sorgliga än 
andras och flera har verkligen 
levt i kärlekslöshet och misär. 
Att arbeta som daglönare för 
att få mat i magen innan 
kvällen, har varit vardag för många av dem. Det känns gott att här på skolan får de mat och omvårdnad 
och någon vuxen att tala med som har ett hjärta för dem. 
 
Vi kunde inte göra något besök på skolan 2020 på grund av Corona, men internet har fortsatt att ge oss 
möjlighet att vara i kontakt med skolan dagligen. Planering, underhåll, reparationer, utgifter – allt kan 
diskuteras och besvaras snabbt och pengar kan sändas till en ringa kostnad numera.  Vi kan faktiskt inte 
tänka oss hur vi skulle kunna driva skolan utan denna hjälp. Men det är klart, att kunna mötas personligen 
är det allra bästa.  
 
Corona påverkade även skolan. Det fanns en stor förskräckelse för hur Covid19 skulle drabba Tanzania. I 
slutet av mars kom beslut från regeringen att alla skolor skulle stängas och elever skickas hem. Dessa 
restriktioner bibehölls till och med den 31 maj. Alla våra 22 elever skickades hem och återvände den 1 
juni. Då fick alla bära munskydd, som syddes på skolan, och vattenhinkar med kran, och flytande tvål 
placerades på flera ställen.  

När nu alla kom tillbaka fick pojkarna 
flytta in i det nya pojkhuset. Det var ett 
stort lyft för dem. Det gamla logementet 
var trångt och mörkt. Här blev trivsamt 
för alla. 
 
Eleverna som hade börjat i januari 
missade ju mycket av sin 
skolundervisning under sin 
hemmavistelse, så det blev inget 
sommarlov 2020, och de har nu kommit i 
fatt. Till dags dato känner vi inte till att 

någon elev, lärare eller andra i närområdet skulle ha dabbats av covid-19.  
 
Pandemin har skapat stora problem i samhällsekonomin överallt vet vi. Men vi får också höra att de 
fattiga drabbas mest. Man har sagt att utvecklingen sorgligt nog har gått 25 år bakåt i många länder då det 
gäller fattigdomsbekämpning. Vi styrks i vår uppfattning om vår skola – att få kunnande och dessutom 
utrustning ger möjligheter till ett värdigt liv för sig själv och för sina närstående. Vi gläds när vi får 
rapporter om gamla elever. 
 
Rektor Geofrey brukar resa runt och besöka tidigare elever och i oktober anordnade skolan också, trots 
pandemin, ett endagsseminarium för dessa. Geofrey berättar: ”De gamla eleverna har framgång. Vi 
besöker dem då och då och ser deras utveckling. 
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Nu i oktober kom fler än 70 till vårt seminarium 
och bland dem var det en del som rapporterade, 
på uppdrag av de andra, om vad som hänt sedan 
de slutade skolan.  Det var väldigt lyckat! Utan 
att tveka kan vi säga att ICCO är räddningen för 
föräldralösa ungdomar i vårt kontrakt. De gamla 
eleverna uttryckte starka önskemål om att 
anordna seminarium varje år. Kontakten med 
skolan och andra elever är viktig.” 
 

Före jul fick vi kalla in vår vanliga snickare Simioni, för byggnader slits och det behövs ständigt översyn 
och reparationer. Under julledigheten bestämdes det att han skulle bygga små skyddshus för kranarna vid 
vattentankarnas utlopp. Folk från byn smiter in på skolans område och stjäl vatten under loven. I dagarna 
finns dessa skydd på plats med dörrar och hänglås. 
För att förbättra ljusflödet till lektionssalarna inköptes några 
plasttakplåtar och nu flödar ljuset in till allas glädje.   
Golvet i lektionssalarna var slitet och med stora hål i cementen. 
Nu är allt lagat och väggarna har strukits med vit kalkfärg. 
 
Vedspisen i skolköket reparerades i slutet av förra året men vid 
skorstenen läcker det in vatten när det regnar. Att täta vid skorsten är ingen kunskap som man besitter, så 
nu planerar vi att få hjälp av någon av Bukobahjälpens ingenjörer från Sverige när de nästa gång besöker 
Bukoba i vår. 

 
I vårt förra nyårsbrev berättade vi om en väldigt duktig 
elev som heter Jastin som just hade slutat skolan och 
startat sin verkstad. Nu har han och en annan mycket 
duktig elev som heter Dorice gift sig och de har fullt 
upp med beställningar och arbete. Vi är glada att de 
funnit varandra.   
 
I Geofreys årliga rapporter från skolan finns alltid 
ordet ”Utmaningar” med. I årets rapport handlar 
utmaningarna bland annat om att se till att eleverna 

inte blir sjuka i malaria för ofta. Därför har det inköpts nya myggnät till alla elever. Sen blir det 
förmaningar om att de ser till att använda dem. Tyvärr finns uppfattningar bland vuxna att man får 
problem med andningen när man har myggnät runt om sig. Det har aldrig vi märkt men myter finns det 
alltid…….. 
Några elever dras med själsliga besvär, mardrömmar och oro, vilket inte är så underligt när man tänker på 

hur de har varit behandlade under sin uppväxt.  
Detta brukar klinga av under skoltiden då de tas 
väl omhand av lärarna och annan personal.  
 
Vi blir ibland mycket överraskade och glada över 
hur gamla elevers kunnande utvecklas. Här ser vi 
Remidius som gör flotta sängar. Han slutade 
skolan 2013. Han har många syskon att ta hand om 
och numera också fru och barn.  
 
Anisia, som fick ögat opererat under tiden på 
skolan, har glädjande nog många kunder. Hon har 
också investerat i grisuppfödning!!! Hon har två 
systrar att ta hand om. Föräldrarna är döda och två 
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bröder drunknade vid fiske. Nu har alla systrarna en framtid tack vare Anisia. 

När vi tänker på utmaningar så funderar vi över när 
denna grupp av elever skall sluta i november.  Då skall 
de få verktyg respektive symaskin. Förr om åren kunde 
vi sända allt med containertrafik till Tanzania. Men när 
vi till slut fick transporterat den senaste containern efter 
mycket besvär sa vi, att det är ogenomförbart att sända 
en till.  
Symaskiner kan köpas på plats, men vi funderar på om 
vi kan få någon affärsman att importera några med 

bättre kvalitet än de som nu finns att köpa. Men verktygen och kläder? Tidigare har vi fått många verktyg 
och ibland köpt på Tradera eller på Verktygsboden i Borås. Men att transportera till Tanzania? Vi håller 
på att undersöka möjligheter att skicka med flygfrakt eller på annat sätt. Finns det någon som har idéer, 
kontakter? Kostnader, tull och administrativt arbete måste medräknas. Verktyg finns för det mesta att 
köpa, men kvalitén är tyvärr mycket sämre än här.  
Kläder sorterade vi och sparade i märkta lådor vid sista mottagandet, så tacksamt nog finns lite att börja 
med till nästa kull också. 
Sågar och annat som inte väger så mycket kan man ha med i bagaget om vi är några som reser ned i 
november. Men inte allt, det blir för tungt. 
 
Vi ser ett behov av en Verktygshjälp. Det kostar att köpa, både i Sverige och Tanzania och en eventuell 
transport är inte billig. 
 
Om ni får fatt i verktyg eller kan köpa på loppis här och var, skulle det vara välsignat. Verktyg från 
Sverige är ovärderliga, de har kvalitet! Ta kontakt med oss i styrelsen i så fall.  
Vi behöver järnhyvlar (dvs hyvlar av järn), simshyvlar, stämjärn, hammare, spånhyvlar, vinklar, 
bågsågar, (inte fogsvansar, för de brukar vara rostiga och slöa), måttband, t-shirt Medium. (ofta kan man 
få från någon grossist), filar, borrsvängar. Det är viktigt är verktygen inte är för rostiga eller ser utslitna 
ut. Som mottagare uppstår lätt tanken att det som vi inte längre vill ha, det dumpar vi i Afrika.  
 
Vi, i styrelsen, 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!” 

God fortsättning på det nya året  
önskar styrelsen för Ge det vidare  
genom  

Barbro och Per-Olof Olsson  
peomayo@icloud.com 
tel. 070 5414984  

Ge det vidare 
c/o Per-Olof Olsson Doktor Forselius gata 26, 413 26 Göteborg  

www.gedetvidare.se  

bg 5957-9359 Swish 123 056 0540  

Medlemsavgiften för 2021 är 100kr/person  

 


