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Kære venner og støtter i Ys Men 

Allerførst ønskes I alle en rigtig glædelig påske og ønsket om nogle gode dage sammen med familie og 

(sikkert) ganske få venner. Sammen og hver for sig ���� 

Fra alle sider oplever vi et meget anderledes år, en meget anderledes tid – over hele verden. 

Fremtid og Håb driver et børnehjem i Tanzania og oplever også vanskeligheden ved at føle arbejdet så tæt, 

som vi alle ønsker. Medarbejderne i Tanzania gør alle en stor indsats for at beskytte børn og unge mod 

virkningerne fra den verdensomspændende pandemi. Helt frem til de første måneder i det nye år 2021, lød 

det fra regering og myndigheder, at Tanzania var forskånet for Cocid-19 og desværre agerede derefter. For 

få uger siden døde Tanzanias præsident Magifuli og vi frygter at virkeligheden nu bliver kendt. Fra vores 

partnere i byen Sumbawanga, Tanzania hører vi nu om sygdom og desværre også begravelser i den nære 

omgangskreds. Vi håber den nye præsident mama Samia (Tanzanias første kvindelige præsident) vil yde en 

anderledes koncentreret og forebyggende indsats end nu. 

Vore partnere og medarbejdere har gennem det seneste år gjort en særlig indsats for at oplyse og 

forebygge virkningerne af en pandemi. Allerførst fokus på hygiejne i egen organisation og dernæst 

oplysning til den øvrige lokalbefolkning, blandt andet vha. højtalervogne, der kører rundt og fortæller om 

vigtigheden af at vaske hænder, gøre rent, holde afstand osv. – vi tror på det har hjulpet mange. 

Ved siden af alt dette går livet videre. Tilbage i foråret 2020 var skoler og uddannelsesinstitutioner lukket i 

nogle måneder og alle elever sendt hjem – nogle til en hverdag på gaden.  

Trods alt dette fortsætter vores arbejde med at uddanne børn og unge til et bedre liv, til en fremtid og et 

håb.  

På de efterfølgende billeder viser vi nogle indtryk fra året der er gået og håber vi med dette kan udbrede 

fortællingen om at det virker, at det gør en forskel at vi støtter arbejdet, at Ys Men støtter arbejdet. 

 

 

Figur 1: børn fra primary schoole (indskolingen) 
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De unge fra børnehjemmet deltager aktivt i skolegangen i det lokale skoler. Nogle går op til 5-6 km hver 

morgen for at komme i skole. Medarbejderne fra Fremtid og Håb gør et stort arbejde for at finde plads til 

alle og for at skaffe en skoleuniform til hvert barn. Det er et krav for at for at må komme i skole. 

 

 

 

Figur 2: unge fra secondary school (mellemtrinnet) 

 

 

Figur 3: undervisning fra tavlen (husker vi det?...) 
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I løbet af efteråret 2020 afsluttede flere unde deres bachelor – takket være støtten fra Ys Men 

 

Figur 4: December 2020 - Michael Constantine dimitterer på handelshøjskolen 

 

 

 

Figur 5: december 2020 - Veronica dimitterer fra jurastudiet 
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Fremtid og Håb i Danmark har i december 2020 støttet de unge med nye (genbrugte) computere, således at 

de har mulighed for at følge undersvisningen på afstend og forberede deres hjemmeopgaver. 

 

 

Figur 6: Joseph Mahenge med sin nye computer 

 

Figur 7: Kelvin Kanondo med sin nye computer 
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Figur 8: Amina med sin nye computer 

Det har desværre ikke været muligt for den danske bestyrelse at besøge og følge op på arbejdet i Tanzania 

det seneste år, men den løbende kontakt har vi via månedlige virtuelle møder på Skype og på denne måde 

deler vi daglige oplevelser og udfordringer med vores partnere i Syd. De er udfordrede, men har det godt! 

Jeg viderebringer her de varmeste hilsener fra Tanzania: Many thanks to Y’s Men for your essential 

support! It is so important for us and all the children. May the almighty God bless you and your families! 

Vi ser frem til at restriktionerne igen tillader, at vi mødes i vores fællesskaber og vi er fra Fremtid og Håb 

meget interesserede i at besøge de enkelte foreninger og fortælle om arbejdet. 

 

Glædelig påske til alle! 

 

/Henrik Rasmussen 

Fremtid og Håb, formand 

M: 4044 2533 - mail: gammelgrove@gmail.com 


