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Af Knud Erik Asak

Igen i 2004 har det handlet om indsamling, reno-
vering og forsendelse af udstyr. I alt har vi afsendt 
fem stk. forsendelser svarende til ca. 15 tons 
udstyr til forskellige lokaliteter i Tanzania.
 Året startede med afslu�ende forberedelser for 
10 unge på Grenå Produktionsskole, der siden 
sommeren 2003 havde været i gang med at istand-
sæ�e håndsymaskiner, renovere og opbygge et 
større majs-mølleri, opsæ�e 10 computer i et net-
værk og indsamle legetøj. Alt de�e med henblik 
på ved egen fysisk tilstedeværelse at deltage i 
indkøringen af de�e oppe i masai-landsbyen Losi-
noni Juu på skråningen af det 4000 m høje bjerg 
Mount Meru i det nordlige Tanzania. 
 En fem ugers workcamp hvor alt foregik med 
begge ben på jorden, uden elektricitet og med 12 

km ned til Oldonyo Sambu, hvor det store ugent-
lige masaimarked forsynede os med trækul, tænd-
stikker, lampeolie osv. 
 E�er hjemkomsten blev oplevelserne formidlet 
videre igennem opsætning af en udstilling med 
diasshow, plancher, dagbog mv. 
 E�er de�e gode projekt ønskede Grenå Produk-
tionsskole at fortsæ�e samarbejdet, som indbefat-
tede opbygningen af et permanent renoverings-
værksted på skolen med plads til 10 årselever.

Tv, video og en rundsav
I anledning af Bujora Cultural Centers 50 års jubi-
læum modtog vi ansøgning om udstyr til hånd-
værkerskolen - fem stk. computer, tv og video-sæt, 
snedker-afre�er, rundsav til træ og en trædre-

Året 2004: 
Nye udfordringer på 
indarbejdede erfaringer
Knud Erik Asak, der bla. sælger chai og mandazi på lejren fra sin bod ved 
siden af smedjen, gør her status over året - med projektgruppens briller på.

Maskinen er en to-cylinder Lister diesel motor og manden er Makungu Lyako - sidste og de�e års sommerlejrgæst. Vandingsanlægget er til den dansetrup, hvor 
han er aktiv og hans landsby Lygeye. Makungu har selv taget del i renoveringen på Grenå Produktionsskole (sidste og de�e år 2003 og 2004).
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jebænk. Denne forsendelse blev sendt lige e�er 
påske. Vi havde modtaget 1200 kr. fra forskellige 
stø�epersoner, og det gjorde det muligt for grup-
pen, som drog derned, at afpudse udstyret e�er 
ankomsten til Bujora.
 En brugt Citroen 25D ladbil årgang 92 blev 
indkøbt af projektgruppen for 6.000 kroner og 
istandsat på Grenå Produktionsskole til Bujora 
håndværkerskolen. Bilens lad blev ombygget så 
det kunne fungere som en mindre container, hvor 
bl.a. et 1200 liters mælke-køleanlæg kunne passes 
ind. 
 Masaiforeningen Naramatisho i Chalinze vest 
for Dar Es Salaam havde ansøgt om de�e kølean-
læg igennem Mellemfolkeligt Samvirke i Tanza-
nia. Visionen for Naramatisho´s medlemmer er, 
at de kan opsamle deres mælk, holde det koldt og 
derved få en større pris på markedet.

Hospitalsudstyr til Nogorongoro
Da Grenå Produktionsskole nu er blevet et fast 
aktiv i forbindelse med renovering og forsendelse 
af udstyr, fik vi derfra indsamlet og afskibet en 20 
fods container med værktøj og hospitalsudstyr til 
Ngorongoro.  
 Digodigo Dispensary, som vi igennem mange år 
har ha� kontakt med, havde ønsket hospitalsud-
styr i forbindelse med en udvidelse, og Digodigo 
Secondary School - 30 min. gang fra klinikken 
- ønskede mere håndværktøj til skolens værksted.
 Det lykkedes os også ved denne forsendelse 
at få lidt udstyr med til de katolske Søstrene på 
Endulen Hospital 30 km. vest for Ngorongoro 
krateret.

Nærvær og dialog
Der kommer løbende mange gode meldinger fra 
syd om brugen af det udstyr, som vi gennem årene 
har afsendt. Det er også vigtigt, at vi vedbliver at 
holde det overordnede mål for øje og inddrager 
oplysning og formidlingsdelen om vores arbejde i 
vores egen lille verden. Det er jo gennem nærvær 
og dialog forandringen lykkes. 
 Et spændende år har det været og ikke mindst, 
at Grenå Produktionsskole er kommet med på 
banen som et permanent renoverings – og forsen-
delsesværksted. Allerede den 8. februar 2005 rejser 
vi en 17 mand stor gruppe afsted til masaiområdet 
Enkutuk Oiti 60 km. nord for Arusha. I fem uger 
skal vi være behjælpelige med at opsæ�e det 1.5 
ton udstyr, som vi har renoveret og afsendt fredag 
den 19. november.

 
 

Vi har i år 2004 modtaget økono-
misk støtte fra følgende:

Lolwe Fonden  10.000 kr
(Losinoni Juu møllehus)  
Projektgruppen  6.000 kr
(indkøb af ladbil Citroen 25D)  
Utamaduni Kulturforening  5.000 kr
(pumpehus Lugeye)                  
Utamaduni Kulturforening  1.000 kr
(UMG fællesmøde 2005)   
Bujora 50 års Jubilæum (konto)  1.200 kr
(rep. tv og video + kabler)   
Danidas Renoverings– 
og Forsendelsbevilling (MS)    174.760 kr

 I alt:                              197.960 kr

Sander Machombo maler Bujoras logo på Citroen 25D ladbil som blev renove-
ret på Grenå Produktionsskole og afsendt til Bujora Cultural Centre. Her skal 
køretøjet stø�e både Håndværkerskolen, Museum og dansegruppen når der er 
optrædener ud i landet.

Test afprøvning af et renoveret og opbygget vandpumpe anlæg til Lyako Dance 
Troup gruppen i landsbyen Lugeye ved Victoriasøen. Utamaduni Kulturfor-
ening har på sit julemøde stø�et gruppen i Lugeye med kr. 5.000,- til materia-
lerne i forbindelse med opførelse af pumpehuset. 


