Nhakas Venner
Afrapportering fra Mutasa Community Development Project
Vores arbejde i Nhakas Venner fik en ny dimension, da vi fik bevilget penge af CISU til et nyt
udviklingsprojekt i samarbejde med Seniorer uden Grænser. Med projektet, der startede i maj, kan
vi bidrage til at endnu flere fattige i Zimbabwe kan få en bedre tilværelse.
Denne gang er vi 5 organisationer der arbejder sammen om projektet, der skal støtte 320 familier i
Mutasa distriktet i den østlige del af landet. De to nye samarbejdspartnere i Zimbabwe, er dels en
national sammenslutning af pensionister (PUTZ) og Afrika Ahead, der arbejder flere andre steder i
Afrika og allerede har meget erfaring med landsbyudvikling i forhold til sundhed og
bæredygtighed.
Mutasa Community Development Project (MCD), som projektet hedder, er planlagt til at have en
varighed på 18 måneder. Aftalen er, at vi får tilbagemeldinger om hvordan det går med arbejdet
hvert halve år. Den første rapport er en meget detaljeret gennemgang af en undersøgelse, som de
tre zimbabwiske organisationer (NAP), har lavet i fællesskab. Målet har været at få et
øjebliksbillede af leveforholdene for de mennesker vi støtter, for at kunne vurdere resultaterne
ved projektets afslutning.
Dataindsamlerne har talt med repræsentanter fra de 320 hushold, som projektet er rettet mod.
Der er brugt spørgeskemaer og oplysningerne er sammenfattet til statistisk data. Den fulde
rapport på 64 sider er tilgængelig på vores hjemmeside. De mange tal og fine illustrationer er værd
at kigge igennem. Her følger en opsummering af nogle hovedpunkter i rapporten.
De overordnede mål med projektet er
 at forbedre sundheds-, hygiejne-, vand- og sanitetsforhold
 at skabe mulighed for at de 320 husholdninger får en indkomstgivende produktion
 at øge dyrkningen af fødevarer, så de 320 husholdninger kan spise tre måltider om dagen
samt at bidrage med nye afgrøder, der kan give mulighed for at familierne får en sund og
afbalanceret kost.
Tre fjerdedele af de adspurgte var kvinder, hvilket afspejler, at det hovedsagelig er kvinder, der
tager sig af de 10 grøntsagshaver. De havde alle en basal skoleuddannelse, og ca. halvdelen af
dem, endog en gymnasial overbygning. To tredjedele af de adspurgte, havde tidligere fået
oplysning om sundhedsforebyggelse i form af håndhygiejne, toiletvaner og affaldshåndtering.
Grunden var at der har været ”community health workers” i området – en service, der ikke
længere er afsat penge til i regeringsregi. Der er stadig et stort behov for at styrke oplysningen om
sundhed og ernæring – hvilket er en del af projektets formål.
Et andet mål er at sørge for, at alle familierne, der er med i projektet, får rimelige toiletforhold, og
at øge deres forståelse for nødvendigheden af håndhygiejne i forbindelse med madlavning og
toiletbesøg. Det er kun i 20 % af grøntsagshaverne, der for øjeblikket er adgang til toiletter, og
muligheden for at vaske hænder, er ikke lige i nærheden af toiletterne. Mange husholdninger
savner stativer til at tørre det husgeråd, der er vasket op efter maden. En billig og vigtig ting i
forhold til hygiejne.
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Der er meget vand til rådighed i lokalområdet, så næsten alle har tilgang til vand, selvom det som
oftest skal hentes i damme eller fra vandløb et stykke fra huset.
En tredjedel af de adspurgte spiste tre måltider om dagen, mens den sidste tredjedel kun fik to
daglige måltider. Dertil kommer, at de fleste kun har råd til de billigste fødevarer, så der er både
behov for at familierne får mere at spise, og at det bliver af bedre kvalitet.
Mere end to tredjedele af de adspurgte dyrkede en blanding af traditionelt- (økologisk) og
konventionelt havebrug (dvs. med brug af kunstgødning og sprøjtemidler). Grøntsagerne går både
til eget forbrug og til lokalt salg. 23 % har kun til eget brug. Intentionen med projektet er at øge
produktionen, så der bliver flere afgrøder at sælge af, og dermed et overskud der kan give
mulighed for en opsparing. Familierne vil blive opmuntret til at bruge traditionelle
dyrkningsmetoder og bekæmpelsesmidler, fremfor de konventionelle i form af kunstgødning og
pesticider, som kræver investeringer. F.eks. kan en kompostering skabe mulighed for salg af
kompostorme. Befolkningen i området har meget fokus på opdræt af kyllinger, kaniner og andre
små husdyr, som nok vil være en mere oplagt indkomstmulighed.
Undersøgelsen har vist at 85 % af de deltagende familier har en indkomst, der er under 20 US
dollars om måneden, hvilket ikke er nok til at sikre sund og næringsrig mad og langt fra nok til at
møde de sundhedsmæssige udgifter, der kan komme eller have råd til at sende børnene i skole.
Rapporten anbefaler, at man opmuntrer de lokale til at starte foreninger. En der skal højne
sundhed og ernæring gennem oplysning. En anden der skal skabe strukturer, som kan tage vare på
det forventede overskud af en øget produktion, så der kan etableres et lokalt system for opsparing
og udlån (Savings Groups). Undersøgelsen har været en øjenåbner og god begyndelse i forhold til
at komme i gang med projektet, men der er stadig brug for at udveksle erfaringer mellem
deltagerne og holde møder i grøntsagshaverne, for at engagere alle mere i at nå projektets mål.
Oversættelse og resumé udarbejdet af Ole Timotei
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