
KÆRE MEDLEM  

Velkommen til Byg1By`s anden nyhedsbrev, hvor vi så bredt som muligt vil 
beskrive, hvad vi laver i Danmark og hvad dit medlemskab er med til at støtte 
i Burundi. Rigtig god fornøjelse.  

VI HAR TRAVLT! 

Siden fjernsynsudsendelsen med Søren Ryge i maj 2016 har vi haft travlt. 
Rigtigt travlt. Udsendelsen gav et kæmpe boost til Byg1By, og mange 
organisationer, væresteder, skoler, kunstnere og andre har henvendt sig med 
ønske om hver især at kunne bidrage til det gode formål. Det er vi rigtig 
glade for og vi takker hver især for de mange bidrag. Det har også betydet, at 
der har været ventetid for kunstnere på at få leveret fuglekasser og at 
henvendelser om mulige samarbejder har ligget et stykke tid uden at blive 
besvaret. Vi har derfor styrket Byg1By på forskellige måder, som vi vil 
fortælle om i dette nyhedsbrev. 
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»Vores koncept er 
simpelt og derfor godt. 
Vi laver fuglehuse i 
Danmark, sælger dem 
og etablerer 
bysamfund i det fattige 
østafrikanske land, 
Burundi. Det er 
udviklingsbistand i en 
helt ny og folkelig 
forankret udgave. Det 
gør en forskel både 
herhjemme og i 
Burundi. I Danmark 
involveres skoler, 
institutioner, 
væresteder og 
kunstnere, som maler 
fuglehuse om til små 
kunstværker. Husene 
sælges, pynter i danske 
haver, tiltrækker fugle 
og minder ejeren om, 
at dansk 
udviklingsbistand 
nytter. Pengene bruges 
på landsbyprojekter, 
hvor Byg1By bl.a. 
uddanner fattige 
mennesker, så de kan 
få en indtægt, og selv 
kæmpe sig ud af 
fattigdommen....«



SELVSTÆNDIG ORGANISATION ETABLERET I 
BURUNDI  

Byg1By så dagens lys i 2010, som et uafhængigt delprojekt i samarbejde 
med udviklings– og nødhjælpsorganisation ADRA Danmark. Ved årsskiftet 
2015 valgte vi at blive oprettet som en selvstændig organisation, 
”Byg1By”, i Danmark for at sætte fuld fokus på vores ideer: Frivillighed, 
involvering og folkelig forankring, og hjælp til selvhjælp.  

I september 2016 blev ”Byg1By Burundi” oprettet for at sikre en stærkere 
lokal forankring i Kamakara. Foreningen Byg1By Burundi er registreret 
som en non-profit organisation i Cibitoke provinsen i det nordlige Burundi 
og har som formål at bekæmpe fattigdom i Rugombo kommune. Den 

består at lederne af de etablerede andelsforeninger for sæbe, syning, 
frisør, tømrer, ambulance og cassava områderne. Disse suppleres med en 
kasserer, sekretær, en felt koordinator samt en juridisk repræsentant. 
Byg1By Burundi bliver fremover hovedsamarbejdspartneren for Byg1By. 

KUNSTNERMØDE 

Byg1By ville ikke være en succesfuld organisation uden de mange 
kunstnere, som frivilligt bruger deres tid på at dekorere fuglekasser. 
Gruppen af kunstnere er nu oppe på over 50 og med nye samarbejder 
med kunstskoler og andre forventer vi at øge antallet af aktive kunstnere 
yderligere. Den 28 august i år lagde Kristina og Thorkild hus og have til 
en stor sammenkomst for de deltagende kunstnere, hvilket gav disse en 
mulighed for lære hinanden at kende og høre lidt mere om Byg1By. Huba, 
der også maler fuglekasser, leverede sammen med Jonathan det 
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“GRUNDIG I 
BURUNDI”  

Underlægningsmusik-
ken til Søren Ryges 
udsendelse om Byg1By 
er nu udgivet. Huba, 
Jonathan Ash og 
Hennig Pold har 
indspillet den og du 
kan for et lille beløb 
købe “Grundig i 
Burundi” til download 
på mobiltelefoner, 
tablets og computere. 
Overskuddet fra salget 
går ubeskåret til 
Byg1By. 

SAMARBEJDE MED 
MERKURFONDEN 

Merkurfonden hjælper 
os på to forskellige 
måder: (1) Den har 
bidraget med lidt mere 
en 4.000 kr. som støtte 
til opførsel og 
installering af 65 
komfurer i Kamakara 
for at forbedre miljø 
og sundhed i 
husholdningerne. (2) 
Hvis man som privat 
person ønsker at give 
en gave til Byg1By og 
opnå skattefradrag 
herfor, kan beløbet 
indbetales på en konto 
i Merkurfonden og 
øremærkes til Byg1By. 
Se nærmere herom på 
sidste side i 
Nyhedsbrevet.    



musikalske input.   

FOREDRAG OM BYG1BY 

Vi kommer gerne rundt og fortæller om byg1By for at udbrede kendskabet til,  
hvordan vi støtter i Kamakara. Senest har der været foredrag i Slagelse 

Sygehus 
Kunstforening 
samt for Gl. 
Skovbo 
Pensionistforening 
og Bjæverskov 
Menighedsråd, 
med musikalsk 
deltagelse af Huba 
og Jonathan Ash. 
Kontakt os gerne, 
hvis du har ideer 
til, hvor vi kan 
holde foredrag.    

NOGLE AF AKTIVITETERNE I BURUNDI 

Lige nu er der gang i anlæggelsen af nye køkkenhaver for 100 familier i 
Kamakara. Det er familiernes eget ansvar at etablere køkkenhaverne. Byg1Bys 
felt koordinator bidrager med råd og vejledning. Sten bliver fjernet, ny og 
mere næringsrig jord bliver tilført, frø sået, der bliver anvendt gødning og 
hvor nødvendigt insektbekæmpelsesmidler og planterne vandet med 
vandkander for at spare på vandet. Der dyrkes tomater, løg, auberginer og 
hvidkål. Udover at bidrage til den daglige husholdning sælges lidt af 
grøntsagerne, bl.a. for at kunne købe gødning og andre inputs til næste 
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BEDRE 
MULIGHEDER 
FOR 
FREMSTILLING 
AF FUGLEKASSER 

Vores kapacitet til 
fremstilling af 
fuglekasser er 
væsentligt forøget 
i de sidste 
måneder. Der er 
indgået et 
samarbejde med 
Ellebækskolen i 
Gørslev, så vi kan 
anvende deres 
sløjdlokale til 
fremstilling af de 
rå fuglekasser. Vi 
har gennem midler 
fra Velux fonden 
fået nye maskiner 
og værktøj leveret 
af STARK, som 
også har givet os 
store rabatter. Der 
bliver nu samlet 
kasser i Skælskør 
og vi har lovning 
på et lignende 
arrangement på 
Nordfyn. 
Ingvarsen Ringsted 
skærer nu 
pladerne præcist 
op for os, så der er 
mindre 
efterfølgende 
tilretningsarbejde. 
Disse tiltag har 
gjort, at vores 
flaskehals mht. 
produktion af 
fuglekasser er 
fjernet.



sæson. Derudover bytter familierne indbyrdes grøntsager for at variere 
kosten. For at undgå udpining af jorden skifter familierne afgrøder i den 
efterfølgende sæson. Der kan høstes to gange om året i Kamakara.  

Det direkte formål med etablering af køkkenhaver er at forbedre den 
ernæringsmæssige tilstand hos befolkningen, både for børn og voksne. 
Dette inkluderer et bidrag til sikring af, at familierne hver dag både får 

tilstrækkeligt at spise samt en varieret kost. I Kamakara er 
hovedingredienserne i måltiderne cassava, bønner og brød, og der er ikke 
altid tilstrækkeligt at spise. Derfor er køkkenhaverne et vigtigt bidrag til 
at forbedre den ernæringsmæssige tilstand. 

Der er ved at blive installeret 65 yderligere komfurer, dels for at forbedre 
brændselseffektiviteten, dels for at formindske mængden af røg inde i  
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CLOVIS, VORES 
FELT 
KOORDINATOR I 
KAMKARA 

Vi har engageret 
Clovis til at varetage 
en række funktioner 
for os i Kamakara. 
Disse inkluderer at 
støtte den daglige 
implementering af 
aktiviteter, holde et 
tæt samarbejde med 
Kamakara’s bystyre 
og de forskellige team 
ledere. Han har bl.a. 
til opgave, på et 
jordstykke stillet til 
rådighed for Byg1By, 
at etablere en 
planteskole, der 
leverer planter til de 
mange køkkenhaver. 
Clovis er 
universitetsuddannet 
i økonomi og ledelse, 
og har tidligere 
arbejdet hos det 
nationale institut for 
social sikkerhed og i 
et teleselskab. Clovis 
er finansieret af en 
donation fra Mikael 
Bellers Madsen.



husene fra madlavningen. Derved gives der både et miljømæssigt 
og sundhedsmæssigt bidrag til befolkningen i Kamakara. Samtidig 
bliver det daglige arbejde for kvinderne mindre, da de ikke skal 
bruge så meget tid på at hente brænde.    

NY BESTYRELSE I BYG1BY 

På en ekstraordinær generalforsamling den 12 oktober 2016 blev 
vedtægterne i Byg1By ændret, således at bestyrelsen nu kan bestå 
af op til 9 medlemmer. I den forbindelse kom der tre nye 
medlemmer ind i bestyrelsen: Bjarne Larsen Kron, Knud Koldkjær 
og Gunnar Hansen. Ved samme lejlighed valgte Birger Hoff at 
udtræde, men Birger er heldigvis stadig en del af Byg1By og er 
aktiv i foreningen. 

For yderligere at styrke Byg1Bys erfaringer og ekspertise fra Afrika 
er der i tilknytning til bestyrelsen dannet en faglig 
konsulentgruppe, som har til formål at være sparringspartner for 
bestyrelsen og for at hjælpe med at give gode råd til, hvorledes 
effekten af aktiviteterne i det nordlige Burundi kan øges 
yderligere. Den faglige konsulentgruppe mødtes første gang i 
september 2016.    

MEDLEMSSKAB 

Som medlem er du med til at støtte en god sag i et af verdens 
fattigste lande. Du hjælper bl.a. med at give nogle af verdens aller 
fattigste mennesker tag over hovedet, rent vand, bedre sundhed, 
arbejde, større landbrugsproduktion samt mere selvværd.  

Det er nu tid til at betale kontingent til Byg1By for 2017. Overfør 
beløbet via netbank til Nykredit Bank på kontonummeret angivet 
nedenfor. 

Kontingent: 100 kr årligt per person.
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BYG1BYs BESTYRELSE: 

Bjarne Larsen Kron, 
Formand, bjarne.wes @ 
gmail.com, tlf. 23 25 40 69 

Knud Koldkjær, 
Næstformand, kkoldkjaer 
@ outlook.dk, tlf. 23 31 91 
33 

Gunnar Hansen, Kasserer, 
gunnarkamma @ 
gmail.com, tlf. 20 99 62 15 

Anselme Bankambona, 
Sekretær, anselme_b @ 
hotmail.com, tlf. 28 76 21 
24 

Thorkild Høy, thorkild @ 
hoey.dk, tlf. 20 85 79 57 

Mogens Nygaard Petersen, 
mnp @ byg1by.dk, tlf. 20 
70 80 72 

Kenneth Kiel Jensen 

Kristina Villén, Suppleant 

Kristian Bendix, Suppleant 

Adresse: Byg1By, Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved 
Konto: Nykredit Bank: Reg nr.: 5479, Konto nr.: 1915840 
Øremærkede bidrag som der ønskes skattefradrag for, indsættes på Merkurfondens konto.: 8401 
1299314. Husk: Skriv Byg1By samt dit personnummer, navn og adresse. Så sørger Merkurfonden for 
at indberette beløbet til SKAT. Der kan i 2016 gives op til 15.200 kr med skattefradrag. 
Besøg os på internettet: www.byg1by.dk, hvor du også kan finde alle vores fantastiske kunstnere, 
gallerier, skoler og partnere. 
Besøg os på facebook: www.facebook.com/Byg1By. Her finder du løbende nyheder, der dækker vores 
aktiviteter i både Danmark og Burundi. 
CVR nummer: 28895992 
Byg1By er medlem af: CISU - Civilsamfund i Udvikling 

http://www.byg1by.dk
http://gmail.com
http://outlook.dk
http://gmail.com
http://hotmail.com
http://byg1by.dk
http://gmail.com
http://outlook.dk
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http://hotmail.com
http://byg1by.dk
http://www.byg1by.dk

