
KÆRE MEDLEM OG STØTTE 

Velkommen til Byg1By`s femte nyhedsbrev. Dette nummer handler om 
hvordan byen Kamakara, som vi støtter, ser ud. Derudover beskriver 
nyhedsbrevet nogle af vores igangværende og planlagte aktiviteter. Formålet 
hermed er at vise, hvad dit medlemskab er med til at støtte i Burundi. Rigtig 
god fornøjelse. 

BYEN KAMAKARA 

For bedre at kunne designe og vurdere effekten af vores aktiviteter har vi 
gennemført en mængde interviews af byens beboere. Nogle af resultaterne af 
disse interviews er gennemgået nedenfor. 

Kamakara ligger i det nordvestlige hjørne af Burundi. Byen ligger spredt ud 
over en bakke. Ialt bor der 361 familier som alle har fået et hus at bo i siden 
byen blev etableret i 2005 som et genbosættelses projekt for hjemvendte 
burundiske flygtninge. Byg1By har finansieret nogle af husene. 

Ialt bor der ca. 1.750 personer. I modsætning til Danmark er der en meget 
ung befolkning i Kamakara. Tre ud af fem er under 20 år, og kun 5% er over 
50 år. Der er i byen ingen som er over 85. Børnetallet er også højt. I 
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»Vores koncept er 
simpelt og derfor godt. 
Vi laver fuglehuse i 
Danmark, sælger dem 
og etablerer by-
samfund i det fattige 
østafrikanske land, 
Burundi. Det er 
udviklingsbistand i en 
ny og folkelig forankret 
udgave. Det gør en 
forskel både her-
hjemme og i Burundi. I 
Danmark involveres 
skoler, institutioner, 
væresteder og kunst-
nere, som maler fugle-
huse om til små kunst-
værker. Husene sælges, 
pynter i danske haver, 
tiltrækker fugle og 
minder ejeren om, at 
dansk udviklings-
bistand nytter. Pengene 
bruges på landsby-
projekter, hvor Byg1By 
bl.a. uddanner fattige 
mennesker, så de kan 
få en indtægt, og selv 
kæmpe sig ud af 
fattigdommen.«



gennemsnit får hver kvinde 4 børn. Og i to ud af tre familier er der tre 
eller flere børn. Næsten 20% af familierne har 7 eller 8 børn. 

Spædbørns- og børnedødeligheden er en meget stor udfordring. Omtrent hver fjerde kvinde har mistet 
et barn inden det blev 1 år, og 16% har mistet et barn mellem 1 og 5 år. 

Udover de menneskelige tragedier 
som dette afstedkommer viser det 
også, at der er en meget stor 
udfordring med børnebegrænsning. Så 
længe børnedødeligheden er så stor 
fortsætter familierne med at få børn, 
da børnene er sikkerhedsnettet 
gennem forældrenes alderdom.  

Omtrent halvdelen af både de voksne 
mænd og kvinder har kun gået et år i 
skole. Under hver femte har gået mere 
end 7 år i skole. I det nye skolesystem 
er der 9 års obligatorisk skolegang, 
hvilket er en hjælp for de nye 
generationer. 

Sammen med det lave 
uddannelsesniveau er det høje 
fødselstal med til at fastholde 
befolkningen i fattigdom. Derfor er 

det et vigtigt indsatsområde for Byg1By fortsat at tilbyde voksenuddannelse i Kamakara til alle der har 
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“GRUNDIG I 
BURUNDI”  

Underlægningsmusik-
ken 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. 



behov, da det offentlige ikke tilbyder dette til de voksne i Kamakara. I 
undervisningen anvendes de officielle lærebøger for voksenundervisning.   

I voksenundervisningen har vi bl.a. indarbejdet moduler om børnebegrænsning og dyrkning af 
grøntsager. Desuden får alle de kvindelige deltagere udleveret et sæt vaskbare menstruationsbind, 
fremstillet på byens systue med støtte fra Byg1By, samt undervisning i brugen heraf. Der er også et 
modul om brug af myggenet. Selvom alle familier gennem et statsligt program har fået udleveret 
myggenet for at begrænse antallet af malariatilfælde, er det kun halvdelen af familierne, der bruger 
disse. 

GRØN REVOLUTION 

Den vigtigste økonomiske aktivitet er landbrug. Dels arbejder næsten alle voksne, lidt flere kvinder 
end mænd, over halvdelen af året som daglejere i de omkringliggende rismarker. Dels er de nu gået 
igang med at dyrke deres egne meget små jordlodder. I 2016 og 2017 gennemførte Byg1By en indsats, 
hvor alle familier fik en lille køkkenhave. Over 200 dyrkede løg, medens auberginer og amaranth kom 
ind på anden- henholdsvis tredjepladsen med 55 og 42 familier. Familierne er samtidigt blevet spurgt 
om, hvilke afgrøder de helst ville dyrke som en del af det grønne revolutions projekt. Topscoreren var 
bønner og majs. 
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BYG1BYs FOKUS 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 fattig-
dom, er vores støtte 
fokuseret indenfor 3 
områder. 
Hovedaktiviteten er 
den igangsatte 
grønne revolution. Til 
støtte for dette laves 
der en uddannelses- 
og sundhedsmæssig 
indsats, da disse to 
områder er en 
forudsætning for en 
forbedret leve-
standard. En køns-
baseret tilgang med 
et stærkt fokus på 
kvinder vil være 
gennemgående i alle 
aktiviteter.



Byg1By har siden september 2017 fokuseret meget på at øge produktionen på de små lav produktive 
landbrug med den målsætning at alle kan få tilstrækkeligt at spise hver dag og derudover få en salgs 
indtægt fra nogle af afgrøderne. 

I første omgang tilsluttede 112 familier sig projektet. Af hensyn til at kunne gennemføre både 
sædskifte og samdyrkning for at skabe en mere bæredygtig produktion kunne familierne vælge mellem 
majs og sorghum (durra) samt mellem bønner og sojabønner. Der er undervist i tilpassede og mere 
produktive dyrkningsmetoder, og der er anvendt bedre frøsorter og mikrodosering af gødning, samt  
undervist i kompostfremstilling.   

Resultatet har været overvældende. Udover at det for nogles vedkommende var første gang i livet de 
dyrkede afgrøder, var produktionen langt højere end de tidligere år, hvor nogle af familierne havde 
prøvet at dyrke deres jordlodder på traditionel vis. 

Mængden af majs, sorghum, bønner og soyabønner var højt. Det demonstrerede for familierne, både 
de der deltog og de som valgte at dyrke på traditionel vis, at det er muligt at få et godt udbytte på den 
oprindeligt stenede jord, hvis der anvendes en simpel og tilpasset teknologi. Det er forventningen at 
alle fremover vil dyrke under anvendelse af principperne i den grønne revolution. 
  
I 2017 plantede alle familier moringa træer. De har mange steder nu vokset sig store. Plantens 
næringsrige blade bliver bl.a. anvendt i madlavningen. 

Som en udvidelse af det grønne revolutions projekt vil en række af familierne blive støttet i 
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BYG1BYs 
BESTYRELSE: 

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

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

Marie Kvistgaard, 
Kasserer, mk @ 
byg1by.dk, tlf.: 30 24 51 
62 

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

Jørgen Jørgensen,  
epljaj @ gmail.com, tlf.: 
29 31 72 54 

Thorkild Høy,  
th @ byg1by.dk, tlf. 20 
85 79 57 

Christian Koch 
Jørgensen, 
suvibirka @ gmail.com, 
tlf: 42 46 24 19 

Knud Koldkjær og  
Kristian Bendix, 
Suppleanter 

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


kaninproduktion. Kaninkød er populært og det er forholdsvis enkelt, med den træning som bliver 
gennemført, at etablere en produktion af kaniner. Kaninburene vil blive bygget af byens 
snedkerværksted, hvilket skaber indtægt til de ansatte på det værksted, som tidligere er startet med 
hjælp fra Byg1By. 
     
SKOLEUNIFORMER 

Udover at fortsætte voksenundervisningen støtter vi produktion af skoleuniformer på byens systue. For 
at børn kan gå i skole skal de i princippet have en skoleuniform, som forældrene skal betale for. Det er 

ikke alle forældre der har råd til dette, bl.a. fordi de 
har mange børn i den skolepligtige alder. Omtrent to 
hundrede af byens børn har ikke den obligatoriske 
uniform. Vi subsidierer uniformerne til disse børn 
med 50% af markedsprisen, således at alle børn i den 
skolepligtige alder i Kamakara fremover har en 
uniform.  

Det er hensigten, at systuen efterfølgende skal 
fortsætte produktionen af uniformer og sælge disse til 
markedsprisen. For at de kan indkøbe stof får de 
derfor et engangsbeløb som arbejdskapital. De bliver 
også trænet i markedsføring og forretningsforståelse. 
Herefter skal de selv kunne klare sig. Dette er et 
eksempel på hvordan vi i praksis gennemfører 
princippet om hjælp til selvhjælp. 

MEDLEMSSKAB 

Er du ikke allerede medlem tilbyder vi dig et årligt  
medlemsskab for 100 kr eller et familiemedlemsskab 
for 150 kr. Dermed støtter du den gode sag og får 

løbende tilsendt vores nyhedsbrev. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre mulighed har vi for at støtte 
gennemførslen af projekter i Kamakara.   
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Adresse: Byg1By, Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved 
Konto: Nykredit Bank: Reg nr.: 5479, Konto nr.: 1915840. Mobile pay nr.: 29419 
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 2018 gives op til 15.900 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 

http://www.byg1by.dk
http://www.byg1by.dk

