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KÆRE MEDLEM
Velkommen til Byg1By`s tredje nyhedsbrev. Dette nummer handler
hovedsageligt om vores aktiviteter i Burundi, som Byg1By’s formand har
besøgt i slutningen af februar og begyndelsen af marts for at lave en samlet
vurdering af Byg1Bys indsats i Kamakara. Formålet hermed er også at vise,
hvad dit medlemskab er med til at støtte i Burundi. Rigtig god fornøjelse.

KØKKENHAVER
Det har været en meget stor succes at støtte etableringen af køkkenhaver,
hvor der produceres auberginer, tomater, hvidkål, løg og amarant. De giver et
godt kosttilskud i form af vitaminer og mineraler. Indtil nu er der etableret
200 haver. De resterende 175 haver bliver etableret i løbet af marts og april
måned.

VANDTANKE
Der er blevet installeret 3 store vandtanke i byens centrum, som i regntiden
giver et bidrag til forsyningen af rent drikkevand. Over den ene tank er der
placeret en malet fuglekasse - hvilket på en fin måde slutter ringen mellem
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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
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.«

de mange frivillige
aktiviteter i Danmark og
aktiviteterne i Kamakara.
Tankene bliver behørigt
renset ved regntiden start,
og 4 gange i løbet af
regntiden bliver der tilsat
klor for at sikre rent
drikkevand. Der er nu
etableret en vandpumpe i
byens udkant og der bores
yderligere for at kunne
establere en ekstra
hånddreven pumpe. Dette
kan også give mulighed for
at skaffe vand til
overrisling og drypvanding
på de små jordstykker,
hvor befolkningen dyrker
forskellige afgrøder.

“GRUNDIG I
BURUNDI”
Underlægningsmusikken til Søren Ryges
udsendelse om Byg1By
blev udgivet i 2016, og
er stadig til salg.
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.

SÆBEFABRIK
Byg1By har støttet etableringen af en lille sæbefabrik med bygning, udstyr og træning af medarbejdere. Den er organiseret som et andelsselskab. Der produceres sæbe til uddeling på skoler i
området - 75.000 stk.
per måned bliver fordelt
til skolebørn - med
støtte fra det
amerikanske Pacha
Soap - således at
børnene lærer at vaske
hænder efter toiletbesøg
og før spisning.
Skolesæben er helt blå,
så den kan kendes fra
den øvrige sæbe (med
flere farver), som
sælges på markeder og i
butikker. Sæbefabrikken råder over to
rum: Et til selve
produktionen og et til
udskæring af sæben.

2

HÅNDVASK OG TOILETTER
Ved hver af de byggede offentlige toiletter, der er de eneste toiletfaciliteter
i byen, er der etableret en lille fodstyret vandpost til brug efter toiletbesøg.

SMÅVIRKSOMHEDER
For at skaffe arbejde og dermed en indtægt til folk i byen, er der udover
sæbefabrikken bl.a. etableret en kassava mølle, en systue, en frisørsalon,
markedsboder, en butik og et snedkerværksted. Disse små socialøkonomiske virksomheder er hver især organiseret som andelsselskaber.
Idet de alle betaler en del af deres indtjening til en sygekasse fælles for
hele byen, er de samtidig kilden til økonomisk støtte i tilfælde af, at en
person skal på sygehuset eller afgår ved døden. Dette er et meget
innovativt design, som ikke ses i andre bistandsprojekter. Og naturligvis er
det en meget værdsat aktivitet, da det aflaster den enkelte familie i en svær
situation. Da sygekassen dækker alle byens familier, styres den af byrådet i
Kamakara med støtte fra vores Felt Koordinator, Clovis, og der føres
regnskab med indtægter og udgifter.
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STYRKET FOKUS I
BYG1BYs STØTTEDE
AKTIVITETER I
BURUNDI
For at sikre, at
indsatserne i
Kamakara kan blive
bæredygtige og at
hele befolkningen i
byen får en mulighed
for at komme ud af
den absolutte fattigdom, fokuseres vores
støtte fremover.
Hovedaktiviteten
bliver igangsættelsen
af en grøn revolution,
så produktionen på
de små lav produktive landbrug kan
øges, hvorved alle
kan få tilstrækkeligt
at spise hver dag og
derudover få en salgs
indtægt fra nogle af
afgrøderne. Til støtte
for dette laves der
dels en uddannelsesmæssig indsats,
inklusiv uddannelse
af voksne i at læse,
skrive og regne, dels
en sundhedsmæssig
indsats, da disse to
områder er en
forudsætning for en
forbedret levestandard. En kønsbaseret tilgang med
et stærkt fokus på
kvinder vil være
gennemgående i alle
indsatser.

CLOVIS, VORES
FELT
KOORDINATOR I
KAMAKARA
Clovis er engageret
til at være vores faste
mand i Kamakara.
Med det forventede
øgede aktivitetsniveau for indsatserne i byen, og på
lidt længere sigt en
ekspansion til en
anden by i området,
er han et vigtigt
ankerpunkt for de
daglige aktiviteter i
og omkring
Kamakara. Han
klarer sig godt, er
lærenem, og kan
efter et halvt år
forstå vores filosofi
og principper. Han er
god til engelsk, kan
bruge en computer
og så er han en habil
musiker. Indtil nu
har han været
finansieret af en
donation fra Mikael
Bellers Madsen. Vi vil
finde en måde,
hvorpå han fortsat
kan være vores
daglige ankermand i
området.

CYKELAMBULANCE
Et andet innovativt element i støtten til at bygge en by i Burundi er byens cykelambulance. En cykel
med et stort lad, hvorpå der er en madras placeret ovenpå en træplade. Fire håndtag af stærkt reb er
placeret i forbindelse med træ pladen, så den kan fungere som en båre. Et ambulance team på ialt 4
personer har fået et førstehjælpskursus, så en eller flere kan træde til, når der er behov for at
transportere en person til sygehuset i Cibitoke eller klinikken i Rugumbo. I tilfælde af, at der skal køres
om natten, er der flere med. Hvis en gravid kvinde har akut behov for transport foregår kørslen på de

4

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

hullede veje meget langsomt. Ambulance tjenesten er gratis, og er
også en meget værdsat ydelse.

SAMARBEJDET MELLEM BYG1BY
DANMARK OG BYG1BY BURUNDI
Den 27 februar 2017 blev samarbejdsaftalen mellem de to
selvstændige organisationer Byg1By Danmark og Byg1By Burundi
underskevet ved
en lille ceremoni i forsamlings-huset i
Kamakara.
Dermed er
vores samarbejde formaliseret.

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 2017 gives op til 15.600 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
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