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   Gott Nytt År 2022  
 
önskar föreningen Ge Det Vidare som 
driver skolan ICCO - Ilemera 
Carpentry Centre for Orphans. 
 
Skolan tar vartannat år emot 22 elever, 
12 flickor och 10 pojkar.  Namnet 
ICCO kom till då det bara fanns pojkar 
på skolan, därför finns bara carpentry, snickeri, med i namnet och inte något om sömnad. Vi 
kommer att försöka ändra det. Undervisningen av flickor började 2006. 
 
Den kull som gick ut i november 2021 har inte fått något besök från oss i styrelsen. Detta på 

grund av corona. Vi hoppas 
verkligen att denna pandemi 
ebbar ut under året som kommer. 
Till vår stora glädje har skolan 
kunnat fortsätta sin verksamhet 
trots restriktioner och uteblivna 
besök. Efter alla år med besök 
och skolavslutningar har de 
upparbetade rutinerna fungerat. 
Dessutom känner vi i styrelsen 

väl till förhållandena i skolans verksamhet och kan vid behov ge råd och stöd och fatta beslut.  De 
möjligheter till kontakt som mobiler och epost utgör, samt snabba, billiga och enkla 
penningöverföringar är förutsättningen för den goda verksamheten. 
 
Den 20 november var avslutningen för eleverna. Tillsammans har nu 175 
elever gått ut skolan och fått utrustning till att börja ett liv som snickare eller 
sömmerska. Möjligheten att skicka symaskiner från Sverige är nu helt borta 
eftersom ingen organisation, vad vi känner till, längre skickar containrar till 
Tanzania. De verktyg som inköpts i Sverige och var en del av pojkarnas 
examensgåva, skickades som flygfrakt tillsammans med en del helt nya, 
skänkta kläder. Dyrt förstås, men nödvändigt då inga besök gjordes. Reser man 
med flyg kan man ha med extra bagage, vilket tidigare har varit till stor hjälp 
för att få ner saker. 
 
De symaskiner flickorna fick i år inköptes i Tanzania. Benson, den av lärarna som blivit vår 
symaskinsreparatör, rekommenderade dessa som var importerade från Indien. Prisca köpte in allt 
som flickorna fick i examensgåva tillsammans med symaskin, stol och bord. De tre manliga 
lärarna fick ett drygt arbete med montering av symaskinerna under ledning av Benson.  
Vi försöker redan nu att pusha lärarna att söka efter verktyg av god kvalitet för framtiden.  Vi 
sörjer att vi inte längre har möjlighet att få ner kläder till eleverna. Väldigt mycket kläder använ-
des för att staga symaskinerna vi skickade, och de blev till stor nytta. Det finns kvar en del kläder 
för den nya kullen, eftersom en del lades undan vid sista transporten och märktes med årtal. 
Prisca får lite mer pengar till flickorna, så att de kan sy mer kläder till sig själva medan de går på 
skolan, och det ger ju förstås bra träning. 
 

En del av flickornas examensarbete 

Examensarbete 
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Att lämna skolan 
efter två år är både 
glädjefyllt och 
ångestfullt. Det är 
spännande och 
förväntansfullt att 
komma hem till 
byn, till syskon 
och släktingar och visa vad man kan och vad man fått. 
De flesta har dock inget annat än social uselhet och fattigdom att 
komma hem till. Första inköpet blir ofta en kokgryta, en balja, ett 
lakan, kläder till småsyskon e.d. Många bävar för om de ska klara av 
att bli egna företagare. Det är gott att veta att vår rektor följer upp 
eleverna under tre år, gör besök oavsett hur långt bort de bor, stöttar, 
råder och hjälper dem. Redan har vi fått sms om besök hos 5 elever 
efter lång och strapatsrik mc-färd. Alla våra lärare känner också 
engagemang och ömhet för dem som de tagit hand om i två år, och 
också stolthet över det som de lärt ut. Lärarna blir som föräldrar för 
eleverna och de håller kontakt med dem när det är möjligt. Vi får 
många gånger beundra våra lärare för deras tålamod och omsorg om 
eleverna.  

    
En överraskande uppgift fick vi om några av 
flickorna som gift sig; de lär inte bara andra 
flickor att sy utan även sina män! Här ser vi 
Riberata med sin man och två barn. Hon 
berättar att mannen är väldigt flitig och har lärt 
sig jättemycket. Båda har många kunder. De 
delar på arbetet därhemma och växlar mellan 
hushållet och jordbruket och sömnaden. De har 
också byggt ett eget hus och har många höns. 
 

En av våra flickor, Media som gick ut 2011 hade börjat bra. Men 
efter en tid sade hon till sin farfar att hon skulle flytta. Hon hade 
träffat en man som ledde en egen församling och kallade sig biskop. 
”Ja,” sade farfar, ”men symaskinen stannar här.” Geofrey samlar 
alltid målsmän till eleverna ett par gånger under deras tid på skolan. 
Då betonar han särskilt, att symaskinen är flickornas privata 
egendom och får inte riskeras bli någon mans egendom, och 
eventuellt säljas. Efter två år kom Media tillbaka, med två barn men 
utan man, församlingen var nedlagd. Hon satte igång med att sy på 
sin symaskin. Farfar är värd ett tack! Nu har hon många kunder, två 

elever och har dessutom köpt ytterligare en symaskin. Hon har byggt till sitt hus, där hon tar emot 
kunder och undervisar elever. Media är till vänster i bilden. 
 
I byn Karambi bodde Alifeus Afethi som slutade skolan för 7 år sen. Han var den minste av alla 
elever och hade problem med ögonen och fick komma till ögonläkare under tiden på skolan.  En 
man från Dar es Salaam kom en dag för att hälsa på sina barnbarn i Alifeus by. När mannen såg 
hur Alifeus fogade samman bräder med sinkning, frågade han var han lärt sig detta. Alifeus 
berättade om ICCO och visade upp sitt examensbevis. Då tog mannen med honom till Dar es 

Florence Bachukileki framför sitt hus 
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Salaam och han erbjöds jobb i en möbelfabrik där. Alifeus är mycket tacksam och glad över den 
uppskattning han får i Dar es Salaam, och han räknas till de bästa där på sin arbetsplats.  
  Bilden bredvid visar Danstan Ivani 
som gick ut samma år som Alifeus. 
Danstan har sin verksamhet nära vägen 
till Bukoba och lockar många, många 
kunder. Oändligt tacksamma är vi, när 
vi ser vad det blev av dessa utsatta som 
en gång små och rädda fick plats i vår 
skola. De är två av alla dem som lyckats 
väldigt väl. 
 
 Detta år hade Bukobastiftet bestämt att varje institution skulle granskas. Det gällde förvaltning 
av byggnader och lektionssalar, logement samt hushållning. En delegation dök upp och hade 
synpunkter. Inget att anmärka på fanns, men man påpekade att taket över lektionssalarna var 
rostangripet och att rosten kunde göra dricksvattnet otjänligt. Regnvattnet samlas ju upp i tankar 
och används till både matlagning, dricksvatten och tvätt. Man föreslog rostskyddsmålning av 
taket. Eftersom färgen inte är giftfri, beslöt vi att byta takplåtar istället. Det kostade en del, men 
tacksamt nog medgav vår ekonomi detta. Så nu blänker taket av nya takplåtar.  
 
  I november uppmanades skolan av kommunen 
att resa till Bukoba för att tillsammans med 
andra institutioner informera om skolan och 

visa upp sina alster för länets 
skolstyrelse. Stolar och bord kunde 
man inte ta med, men däremot 
slöjdarbeten. Man fick beundran över 
vad som gjorts. Många högt uppsatta 
i länet kom och fick information om ICCO. Här ser vi lärarna Benson och Stephen i 
utställningstältet. 

  Även detta år har vi haft en del mailväxling med Bukobastiftet, som gärna vill ta över 
administrationen av pengarna, som vi skickar varje månad, och av tillsättningen av lärare m.m. 
Vi motsatte oss detta. Det skulle innebära byråkratiskt krångel och förseningar med utbetalningar. 
Samtidigt har våra lärare en gemenskap och kunskaper och erfarenheter efter nästan 20 års 
undervisning som inte nog kan värderas. Efter vårt senaste bestämda svar har det varit tyst.  
 
  I januari börjar en ny kull elever. Lärarna har rest runt i de olika församlingarna, t.o.m. till öar i 
Viktoriasjön, och intervjuat ungdomar som vill börja. Detta år var det väldigt många som 
ansökte. Fler än 200. I den lokala skolstyrelsen höjdes en röst om att man helst skulle erbjuda 
platserna i skolan för barn till evangelister och kyrkobesökare som gav kollekt. Men man 
misstänkte att förslagsställaren ville gynna sin egen släkt. Förslaget röstades ned med att ”skolan 
är till för föräldralösa” och Luk. 6:33-35. Förslaget föll.  

Bilden visar några som i november kom till 
ICCO för att ansöka om plats. Ungefär lika 
många kom till de andra församlingarna. Nu är 
22 elever utsedda och redan har vi sänt pengar 
för inköp av mat för tre månader, biblar, 
psalmböcker, hygienartiklar, lakanstyg, skor, 
skrivmaterial,  och annat som behövs till de nya 
eleverna som börjar omkring den 10 januari. 
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  I juli sade vår lärare, Geraldine 
Lauliano upp sig efter 7 år på skolan. 
Hon ville återvända till sin by med de 
båda barnen för att odla sin mark och 
hjälpa sin make. Lärarna föreslog Alicia 
Benda som ny medhjälpare. Hon har 
varit elev på skolan och gick ut 2017. 
Hon var en duktig elev och är 22 år. 
Alicia började i augusti. Alla är nöjda 
och Alicia känner till skolan och rutinerna och kunde lätt hoppa in.    
 
  Kära understödjare. 
Vi är oändligt tacksamma för alla bidrag och all support som vi fått av er.  
Nu hoppas vi på fortsatt stöd till skolans drift och att vi finner vägar att lösa problem med verktyg 
och material så att nästa kull av elever kan gå ut utrustade med allt de behöver för att bli 
självförsörjande och bygga ett gott liv. 
Som vi vet är det inte bara yrkeskunnande som hjälper dem utan att de också fått en god kristen 
grund och undervisning i flera andra nödvändiga ämnen. Men framför allt att de fått ta emot 
omsorger, kärlek och helande. Grunden till ett gott liv.  
Under detta nya år hoppas vi att det blir möjligt att resa till Tanzania igen för att på ort och ställe 
mötas igen och se vad som åstadkommits. 
 
 Mitt i sommaren 2021 avled Berit Ek efter en längre tids sjukdom. I 36 år var hon missionär på 
Ilemera Missionsstation som ligger i anslutning till vår skola. Efter pensioneringen åkte Berit dit 
på besök varje år och stannade i tre månader. Hon var ett startskott till skolan och fick se den 
växa fram och var en stöttepelare. Hennes hus var bostad åt alla som kom på besök till skolan, 
och var Berit där tog hon emot hjärtligt och generöst. Hon var också fostermamma till vår lärare 
Prisca som är gift med rektor Geofrey.  
På hösten dog också Annika Forsman som var med Berit på Ilemera många gånger på senare tid. 
Många gåvor kom in till Ge det vidare i samband med begravningarna och vi tackar alla givare.   

God fortsättning på det nya året  

önskar Styrelsen för Ge det vidare  

genom Per-Olof och Barbro 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 2022 är 100kr/person 

Alicia och Prisca 


