TIRSDAG 8. NOVEMBER 2016

LOKALT 07

Bob Dzere fortalte eleverne om, hvordan man i Mutare arbejder på at skabe helt grundliggende forbedringer for landbefolkningen. Foto Poul Osmundsen.

Landsby-politik på afrikansk
Bob Dzere fortalte unge på Ringkøbing Skole om, hvordan projekter skal forbedre forholdene for folk i Zimbabwe.
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Af Poul Osmundsen
polo@dagbladetringskjern.dk

RINGKØBING: »I kan roligt
komme og besøge os. Vi har
etableret internetforbindelse
via satellit - og vi satser på at
drive den med solceller.«
Fortalte Bob Dzere i går
med et bredt smil en flok 8.
klasse-elever på Ringkøbing
Skole.
Bob Dzere er leder af organisationen Nhaka African
Worldview (NAW), en organisation, der arbejder med
iværksætteri inden for landbrug, småerhverv og landsbyudvikling i Mutasa - en østlig
provins i Zimbabwe.
NAW-lederen var i byen,
inviteret af lærer Britta Junge
Pedersen; hun og Bob Dzere
er gamle venner fra dengang
for år tilbage, da de begge arbejdede for Tvind på projekter
i det sydlige Afrika.
Efter de begge brød med
Tvind, mistede de forbindel-
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I kan roligt komme og besøge os.
Vi har etableret
internetforbindelse via satellit.«

UDVIKLING

BOB DZERE, leder, Nhaka African Worldview.

Hjælp til selvhjælp
I går fortalte han levende og
smittende de unge om, hvordan man i Mutasa arbejder for
at gøre det muligt for landsbybeboere i det ludfattige og
misrøgtede land at opbygge

deres egen tilværelse fra grunden af.
Det gør man ved at støtte
selvhjælpsprojekter, hvor folk
får lettere adgang til rent vand,
sundere fødevarer, som de selv
avler, skoler og - ja, også internet.
NAW får megen støtte fra
Danmark, blandt andet gennem Nhakas Venner, og midlerne bruges mest til at opbyg-

{Nhaka African Worldview
er en organisation,
der arbejder med
iværksætteri inden for
landbrug, småerhverv
og landsbyudvikling i
Mutasa, en østlig provins i
Zimbambwe.
{Zimbabwe blev
uafhængig nation for 36
efter først at have været
britisk koloni og derefter
under det hvide mindretals
styre.

Og så skulle eleverne også lige lære at synge afrikanske sange!
Bob Dzere sammen med Ole Timotej fra Nhakas Venner.

sen til hinanden, men fik for
et par år siden atter kontakt,
og sidste år besøgte Bob Dzere
første gang Ringkøbing Skole.

NHAKAS VENNER

ge et ressourcecenter i Mutasa.
Der er ikke mindst for at skaffe
disse midler, at Bob Dzere er i
Danmark.
Han har et travlt program,
hvor han skal besøge en række skoler, beboerforeninger
og private rundt om i landet,
og i aftes var han på besøg hos
Soroptimisterne, mens han i
dag holder foredrag i Rotary.
Og så får han forment-

lig genbesøg fra Danmark til
næste sommer. Britta Junge
Pedersen, der også er tidligere
rejseleder i det sydlige Afrika,
har nemlig planlagt en rejse
for sine elever og deres forældre til Zimbabwe og Mutare i
privat regi.
»Vi har reserveret 30 billetter. Vi håber på vi kan finde
nogle sponsorer, så vi kan få
prisen bragt ned,« siger hun.

{Siden er det under
ledelse af Robert Mugabe
blevet et økonomisk
katastrofeområde,
præget af etniske
uoverensstemmelser.
{NAW’s arbejde støttes
i Danmark af Nhakas
venner, der netop nu
bidrager til opbygning af et
ressourcecenter.
.

