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Kære medlem
I dette nyhedsbrev kan du læse om opstart af CISU-projektet, færdiggørelse af SRRC,
oplysningsarrangementer med besøg af Bob Dzere, Genbrug til Syd-containeren og status for
medlemsmobiliseringen.

CISU-projektet er startet og allerede godt i gang

Community Development1 Projektet, som
Seniorer uden Grænser og Nhakas Venner
har fået en bevilling til af CISU2 er startet i
samarbejde med NAWT3, AA4 og PUTZ5 som
vores samarbejdspartnere.

udvikling af lokalsamfundet
Civilsamfund i udvikling
3
Nhaka African Worldview Trust

Projektet foregår i Mutasa-området med
udgangspunkt i Sekwi Rural Resource
Center og 10 omkringliggende
grønsagshaver. Styrke dyrkningsmetoder
og indførelse af nye afgrøder, og
indkomstgenererende aktiviteter, samt
hjælpe afsætningen af afgrøder for mindst
310 deltager familier. Planen var, at
uddanne 40 facilitatorer, som skal
undervise lokalbefolkningen i projektets
samlede tiltag. Sundhedsministeriet har
vist stor interesse for projektet, så det nu
er besluttet at uddanne 40 facilitatorer til
den sundhedsfremmende del og 30, som
koncentrerer sig om indkomstgenererende
aktiviteter og ”3 måltider om dagen” målet.
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Africa Ahead
Pensioneers Union Trust Zimbabwe

Anna fra NV og Kurt fra SuG var i
Zimbabwe i starten af maj for at lancere
projektet.

gennemført af kompetente undervisere fra
de 3 samarbejdspartnere VAWT, AA og
PUTZ.
De fem partnere plantede hver sit træ som
symbolsk lancering – og de to lokale
ledere, plantede det sjette træ sammen.

Der var indbudt 90 gæster til lanceringen,
men da der var MEGET stor interesse for
projektet, kom der ca. 130. Det var en
meget opmuntrende event med
solidaritetstaler, sange og bespisning af alle
fremmødte.

Bob Dzere (NAWT), Regis Matimati (AA) og
Anna (NV) var desuden på besøg hos
Miljøministeren, som bakker meget op om
projektet. Dette er vigtigt for NAWT’s
bestræbelser for yderligere udbredelse i
Provinsen og styrkelse af samarbejdet.
Projektet løber over de næste 18 måneder
og kommer til at involvere over 2000
indbyggere i lokalområdet. Det er især
børnene, der tilgodeses i projektets mål om
at forbedre sundhedstilstanden og skabe
mulighed for øget indkomst til dækning af
skolepenge, tøj og andre fornødenheder.

Undervisningen af facilitatorerne gik i gang
dagen efter den officielle launch, og blev

Resurse centret SRRC spiller en central
rolle i forhold til projektet, da det er her
projektledelsen har deres kontorer og
aktiviteter som uddannelse af facilitatorer
og møder i komitéerne skal foregå.

Færdiggørelse af Sekwi Rural Resource Center
har på rekordtid indsamlet ca. 60.000 kr. til
færdiggørelsen, hvilket er meget, meget
flot.
Malen Enterprise, et lokalt byggefirma, har
doneret arbejdskraften og yderligere
ca.12.000 kr., og er godt i gang med
byggeriet.
Der er store bestræbelser i gang for at
færdiggøre resurse centret. Nhakas Venner

Murene er færdigbygget og pudset
indvendig, gulvet er støbt og sikret mod
termitter, vinduer og døre er sat i, der er
bygget trapper m.v. Lige nu arbejdes der
på at montere ”burglar bars” (jerngitter)
for vinduer og døre, så bygningen er sikret
mod indbrud. Dette er vigtigt for
modtagelsen af Genbrug til Sydcontaineren med inventar og udstyret til
centret.

Der er fortsat udfordringer for NV med at
indsamle de sidste 25.000 kr. så bygningen
kan blive helt færdig. Dette vil der blive
taget forskellige initiativer til i løbet af
efteråret bl.a. i forbindelse med Bob Dzeres
besøg i Danmark samt ved crowdfunding
via de sociale medier.

Vil du være vært for et oplysningsarrangement når Bob kommer
til Danmark?
Fra den 30. oktober til den 17. november
har du mulighed for at få besøg af Bob
Dzere hjemme i din egen stue. Nhaka’s
Venner har fået bevilget 25.000 kr. fra
CISUs oplysningspulje, så vi kan
gennemføre oplysningsarrangementet: Tæt
på menneskers liv i Zimbabwe.

Med oplysningsarrangementet ønsker vi at
skabe en tættere forbindelse mellem
arbejdet i Zimbabwe og medlemmerne i
Danmark, samtidig med at vi ønsker at
udbrede kendskabet til samarbejdet
mellem NAWT og Nhakas Venner til
mennesker udenfor medlemskredsen.

Hovedindholdet i besøget er en række
lokale workshops, hvor medlemmer rundt i
landet er værter for gæster, som de selv
inviterer.
Bob rejser sammen med Ole Timotej fra
arbejdsgruppen rundt i Danmark i 14 dage
for at afholde disse lokale
oplysningsarrangementer.
Det betyder, at du kan blive vært for et
oplysningsbesøg hjemme hos dig selv eller
i en lokal forening, i det lokale
forsamlingshus eller i en eller flere klasser,
hvis du arbejder på en skole.
Indholdet ligger indenfor følgende ramme:

• Zimbabwes geografi, demografi og
historie (De strukturelle årsager til
fattigdom og sult)
• Livet i Zimbabwe med udgangspunkt i
landbefolkningen i Mutasa District
• NAWTs arbejde med at etablere
vandforsyning, grøntsagshaver og
afsætningsmarkeder samt med udvikling af
et resurse center til uddannelses- og
folkeoplysende aktiviteter.
• Betydningen af venskaber- og
partnerskaber for handling, konkretiseret
gennem samarbejdet mellem NAWT og
Nhakas venner.
• Hvordan medvirker projektet til at opfylde
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling
• Drøftelse af de fremmødtes mulighed for
selv at bidrage indenfor rammen:
1. Giv penge (i form af støttebidrag
eller medlemskab).
2. Giv ting (i form af at skabe netværk
for at indsamling af ting til
projekterne).
3. Giv tid (i form af at indgå i
arbejdsgrupper i foreningen, eller
skabe direkte kontakt mellem voksne

eller unge i Danmark og voksne eller
unge der er tilknyttet projekterne i
Zimbabwe).
Kirsten Møldrup er tovholder på projektet,
og vil sammen med Bob og arbejdsgruppen
gøre sit bedste for at alle værter får et
oplysningsarrangement, som er
skræddersyet til deres gæster.
Kontakt Kirsten Møldrup
kirsten@kirstenmoeldrup.dk, hvis du vil
vide mere, hvis du ønsker at være vært,
eller hvis du på anden vis gerne vil bidrage
til oplysningsarrangementet.
Hvis du har idéer til fremtidige
oplysningsarrangementer er du hjertelig
velkommen til at give dem videre til Kirsten
og arbejdsgruppen. Det er godt under dette
besøg også at kultivere de fremadrettede
besøg, f.eks. holder Bob, Kirsten B. og
Kirsten M. et møde med
efterskoleforeningen med henblik på at
lave et oplysningsbesøg til næste efterår,
der retter sig mod efterskoler. Nogle
medlemmer har givet udtryk for ønsket om
at lave større konferencer/seminarer i
København og Århus, andre om at lave
noget med musik og dans på højskoler.

Genbrug til Syd – en container med inventar og udstyr til SRRC
Nhakas Venner har søgt om, og fået en
bevilling fra Genbrug til Syd til at sende en
20 fods container til Zimbabwe med brugt
inventar og udstyr. Det skal gøre resurse
centret operationelt og tilgodese de
mennesker, der er involveret i CISUprojektet.

NV har fået en lang ønskeliste fra NAWT,
som omfatter møbler, kontorudstyr,
skoleudstyr, trillebøre, værktøj, cykler,
symaskiner, haveredskaber, billeder til
væggene og computerudstyr. I CISUprojektet er der penge til solpaneler som
strømforsyning og en internetforbindelse.

udfordring med at opnå toldfritagelse på
forsendelsen af. Nhakas Venner, NAWT og
Africa Ahead arbejder på højtryk, sammen
med andre organisationer, på at få
toldfritagelse på import af containeren.
NAWT skal på sigt godkendes som PVO
(Private Voluntary Organisation) for selv at
kunne importere toldfrit.

Mange frivillige har bidraget til at indsamle
udstyret bl.a. NV medlemmer, elever fra
produktionsskoler, andre ulandsstøtteforeninger, og folk der via
facebook har doneret cykler, symaskiner
m.v. Dansk Computer Center har doneret
næsten nye bærbare computere, som bl.a.
skal bruges til edb-undervisning i resurse
centret.

Vi håber at containeren kan sendes i
slutningen af august.

Det er produktionsskolen MultiCenter Syds
Internationale afdeling, der skal pakke
containeren, men der er stadig en vigtig

Giv en donation til projekterne i Zimbabwe: Bankkontonr. 1551 – 11170765

Bliv medlem!!!
Nhakas Venner vil gerne være flere medlemmer, så vi kan styrke projekterne i
Manica Bridge, Mutasa, Zimbabwe, blandt andet med at færdiggøre Sekwi Rural
Resource Center, et forsamlingshus, der er centrum for aktiviteterne i projektet.
Skriv til Nhakas Venner på mail@nhakas-venner.dk og meld dig ind i
støtteforeningen. Det koster 100 kr. om året at være medlem.
Læs mere om arbejdet i Nhakas Venner på www.nhakas-venner.dk

Status for medlemsmobiliseringen
Det går godt fremad med
medlemsmobiliseringen. Vi er nu 69
medlemmer i Nhakas Venner. Det er en
god fremgang og vi kan sagtens være flere.
Det er velkomment at finde nye

medlemmer i sit netværk og samtidig
håber vi, at Bobs besøg til november kan
gøre, at flere finder interesse for
foreningens arbejde.

Mange hilsner og rigtig god sommer
Nhakas Venners bestyrelse
mail@nhakas-venner.dk ◊ www.nhakas-venner.dk ◊ www.facebook.com/nhakasvenner

