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NYT FRA TANZANIA

MAJI NI UHAI - VAND ER LIV!
Vand til at drikke.

Vand til opvask, tøjvask.

Vand til at vaske hænde før man spiser og efter 
toiletbesøg. 

Hvor er det skønt, at vand i vores vestlige ver-
den bare kommer ud af hanen.

Hvor vigtigt vand er, mærker vi hver eneste dag.

I dag kom den første regn siden april… man 
siger: BARAKA YA MUNGU / VELSIGNELSE FRA 
GUD

Der er lavet flere vandpumper både i Tanzania 
og i DR Congo.

Det er tydeligt at se, at adgang til vand hjælper, 
så der kommer færre sygdomme. Men oplys-
ning er samtidig også nødvendig.

Dette sker på skoler ved bl.a. at vise film som 
MAJI NI UHAI. Disse film bliver vist på stranden 
på en storskærm, hvorved vi når mange men-
nesker. I skolen er der lektioner sammen med 
lærerne om rent vand, om at vaske hænder før 
maden, om rene toiletter, hvor der er vand, så 
børnene kan vaske hænder efter toiletbesøg, og 
om rent vand til at drikke i frikvarteret.

 
Marjo Ten Kate og Bert Muizebeit
Marjo og Bert er begge fra Holland.
Har siden 1980 været aktive i forskellige 
sundhedsprojekter.
I Afrika (Rwanda, Zambia, Tanzania, 
D.R.Congo, Benin og Congo Brazzaville)
Har f ire børn – alle født i Rwanda.
Udsendt af BDM til Kipili, Tanzania.

MOBILE CLINIC LAKE TANGANYIKA, 
KIPILI  I PERIODEN 2006 - 2017
2006: Projektet begyndte med målsætningen: at 
forebygge sygdomme ved at oplyse befolknin-
gen. I denne tid er der megen analfabetisme og 
uvidenhed. Desuden er regeringens sundheds-
funktionærer dårligt uddannet og udviser kun 
lidt interesse for den lokale befolkning. 

Sundhedstilstanden i Distrikt Nkasi ved Tan-
ganyikasøen er på et lavt niveau sammenlignet 
med andre steder i Tanzania. Kipili og andre 
landsbyer er fjerne områder, og der er ingen 
eller kun dårlige veje, ingen kommunikation via 
telefon og ingen fjernsyn.

Der findes stadig mange sygdomme såsom ko-
lera, diarre, malaria og mange børn under fem 
år dør. På grund af dårlig kontrol før, under og 
efter fødslen dør mange kvinder. Der findes 
Aids og andre kønssygdomme. Der er stor 
uvidenhed og mangel på viden om hygiejne og 
basissundhedspleje.

2017: Gennem alle de mellemliggende år har 
vores medarbejdere givet oplysningskurser i 
landsbyerne, til lederne, kvinderne og lærerne. 

Den tanzaniske regering prioriterer høj kvali-
tet inden for sundhedsvæsnet med fokus på 
adgang dertil for alle tanzaniere i 2025. Nu er 
der i 18 ud af 34 landsbyer et godt fungerende 
sundhedscentre med uddannede sundheds-
medarbejdere.

Det tog lang tid …, men der er forandringer i ad-
færd over for de mennesker, der bor ved søen..

Vi ved det, fordi der er blevet holdt en ‘House 
Hold Survey’ (rundspørge blandt husstande) i 
18 landsbyer i Tanzania i 2012, 2013 og nu som 
evaluering i 2017 og i ligeledes i 11 landsbyer i 
DR Congo i 2012 og nu igen i 2017.

(fortsættes næste side)
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For at få et bedre billede af situationen har vores 
landsbysundhedsmedarbejdere efter en træning 
på tre dage besøgt familier i de landsbyer, 500 
i Tanzania og 500 i DR Congo. 

Man brugte de samme spørgeskemaer fra tid-
ligere år, bearbejdede dem på computer, og i 
Danmark blev der lavet en rapport, som er til 
rådighed på BDM´s kontor i Christiansfeld.

EN KORT SAMMENFATNING   
AF RESULTATERNE I TANZANIA
Alment om resultaterne gennem oplysning: 
forbedring af hygiejne, brug af moskitonet og 
færre tilfælde af malaria, færre udbrud af kolera 
og diarre på grund af brug af rent vand med i 
alt færre døde; mere viden om forebyggelse 
af sygdomme, installation af toiletter, bedre 
kropshygiejne, sundere omgivelser, flere mu-
ligheder for ophængning af vasketøj. 

Primary Health Care har finansieret en motor 
til en båd til seks landsbyer (landsbybeboerne 
har selv finansieret båden) til brug for i akutte 
tilfælde at kunne bringe folk til sundhedscentret 
per båd.

KVINDER OG BØRN
• Vaccinationsprogram for børn startet op 
 af Primary Health Care og overdraget til den 
 tanzaniske regering.

• prenatale en antenatale ’care’ for gravide 
 kvinder.

• i forbindelse med risiko graviditeter ophol-  
 der disse kvinder sig i et »waitinghouse« i  
 nærheden af sygehuset ind til fødslen, og der 
 dør nu færre kvinder og babyer.

• traditionelle jordmødre indsættes som led- 
 sagere af de gravide kvinder til sygehuset 
 (hjemmefødsler er forbudt af den tanzaniske 
 regering)

• Viden om og muligheder for fødselskontrol.

SKOLE
• Kurser i basissundshedspleje sammen med 
 lærerne. 

• Start af »Afya-clubs« for at skabe bevidsthed  
 omkring kropshygiejne, rene omgivelser uden  
 affald og vand.

Nu »hviler« vores projekt i Tanzania i tre må-
neder ind til januar 2018.

Vi udarbejder nu et forslag til finansiel støtte 
fra Danmark af en slutfase på 1,5 år i Tanzania 
med henblik på:

• Kontinuiteten: så vi kan give lederne flere   
 færdigheder til at være i stand til at kæmpe  
 for retten til sundhed for alle over for rege- 
 ringsinstanserne og for at uddanne dem til  
 gode og pålidelige ledere for fælleskabet.

• I samarbejde med regeringen at oprette en  
 uddannelse til vandingeniører for i hver femte  
 landsby at have en tekniker, som kan ved- 
 ligeholde og reparere vandpumperne med en  
 egen værktøjskasse. Det er nødvendigt, at  
 man begynder at betale for vandet så man  
 igennem denne indtægt kan betale vedlige- 
 holdelsen og løn til teknikerne  

• At oprette Afya klubber for elevernes for- 
 ældre, så det eleverne har lært kan praktise- 
 res hjemme.

DR CONGO
Her er den Mobile Klinik startet i 2013, og der 
er lang vej at gå endnu.

Forandring af adfærd er ikke synlig endnu, da det 
kræver en årelang proces. Der er ingen støtte 
fra regeringen.

Ligesom i sin tid i TZ i 2006 er man nu i DR 
Congo begyndt at have to landsbysundheds-
medarbejdere i hver landsby (en mand og en 
kvinde) og en sundhedskomite.

I DR Congo »hviler« projektet nu i 6 måneder 
ind til marts 2018 på grund af den politiske 
situation.

Bert Muizebelt Marjo ten Kate

6




