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Forord
Årsrapporten er en sammenfattende beskrivelse gennem 2020 af Byg1Bys aktiviteter i
Danmark og det vi støtter i Burundi. Dette er et nyt tiltag. Med udarbejdelsen og
oﬀentliggørelsen af årsrapporten styrker vi gennemsigtigheden i det vi laver. Dermed kan
vi glæde både de som følger os tæt, den bredere oﬀentlighed samt vores nuværende og
potentielle nye støtter og fonde. Den er et supplement til “Årsregnskabet for 2020”, som
indeholder det reviderede regnskab.
Har du kommentarer, spørgsmål eller forslag til forbedringer, er du altid velkommen til at
henvende dig til os via mail eller telefon.
Årsrapporten oﬀentliggøres på vores hjemmeside www.byg1by.dk.

Aktiviteter i Danmark
Vores frivillige kunstnere, som er rygraden i Byg1Bys arbejde i Danmark, har som
sædvaneligt lavet et kæmpe stort stykke arbejde. Vi har leveret mange rå fuglekasser til

dem, som de på flotteste vis har malet. En del af kunstnerne sælger selv deres kasser.
I løbet af året blev der i alt solgt 207 fuglekasser, meget færre end normalt. Langt de fleste
er solgt via vores webshop. Pga. corona restriktionerne har vi ikke været på
markedspladser, hvor der normalt er et godt salg. Ligeledes har det ikke været muligt at
gennemføre foredrag, som altid giver anledning til en del salg af fuglekasser. Vi nåede at
lave et enkelt foredrag på Sjællands Odde i februar, før landet lukkede ned. Tager vi disse
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forhindringer i betragtning, er vi tilfredse med salget og betragter det som udtryk for, at
der er en del som kender os og som gerne vil støtte op om den gode sag.
Bestyrelsen besluttede i juni måned at lave en medlemshverve kampagne. Det har
resulteret i en stigning i antal medlemmer på over 50% i andet halvår af 2020. Det er vi
rigtig glade for, da det giver os flere muligheder for af søge fonde om støtte til
aktiviteterne i Burundi. Ved udgangen af 2020 har vi 157 betalende medlemmer. Det er
vores målsætning at nå op på minimum 300 betalende medlemmer.
Udover at opgradere vores hjemmeside med ny tekst, billeder og videoer, er vi også
kommet på Instagram, hvorpå der lægges billeder med nyheder.
I årets løb er der afholdt 5 bestyrelsesmøder. Møderne holdes på skift hos
bestyrelsesmedlemmerne, og de som ikke kan deltage fysisk har mulighed for at være
med på videolink. Ved at anvende programmet Zoom fra begyndelsen af 2021 udvider vi
mulighederne for at vise billeder og dokumenter til de som deltager elektronisk.
Slot og Kulturstyrelsen bevilligede os som sædvanlig et driftstilskud, populært kaldet
Tipsmidlerne. I 2020 var beløbet på 49.378 kr.

Aktiviteter i Burundi
I slutningen af februar og begyndelsen af marts var bestyrelsesformanden i Burundi for at
diskutere fremskridt og mulige nye tiltag med lederen af Build1City Burundi, de ansatte,
andre samarbejdspartnere og befolkningen i Rugombo kommune.
Udgangspunktet var beslutningen fra 2019 om at udbrede støtten til tre nye byer, som alle
grænser op til Kamakara. Besøget gav anledning til, at indsatsen i de tre nye byer skal
koncentreres om grøn revolution, kaninhold og voksenuddannelse, alle områder hvor der
er indhøstet gode erfaringer fra Kamakara. Desuden skulle bygningen af
sundhedscenteret startes hurtigst muligt, et center som på sigt skal dække alle 9
landsbyer i Rugeregere Hill.
Byggeriet af sundhedscenteret blev iværksat i maj og afsluttet i november.
Snedkerværkstedet, som ligger ved siden af sundhedscenteret, og som ikke benyttes da
snedkerne nu arbejder andre steder, er en del af sundhedscenteret. Det skal anvendes til
en kombination af udvidet venteværelse og undervisningslokale. Omkring bygningen er
der opsat et trådhegn, fordi det er et krav fra myndighederne, at løstgående dyr ikke må
komme tæt på bygningen. Der er også plantet forskellige kendte medicinplanter på
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grunden. De sidste tilladelser til igangsættelsen af klinikken er faldet på plads i marts
2021. I starten bliver der ansat to sygeplejersker.

Der er både indlagt vand og strøm på sundhedsklinikken. Vandtilførslen kommer fra den
vandledning, der forsyner Kamakara med rent vand fra bjergene. Strømmen kommer fra
solcellepaneler på taget af bygningen, og skal bl.a sikre strøm til køleskab og
instrumenter samt opladning af mobiltelefoner.
Som et supplement til sundhedsaktiviteten støttes
produktion af skolesæbe. I marts måned meldte det
amerikanske firma, Pacha Soap, ud at de skar ned på
deres støtte til skolesæbeprogrammet i Burundi. Vi
fulgte straks op med støtte til at sæbefabrikken, der
tidligere er etableret med Byg1By støtte, så der på
månedsbasis kan leveres mere end 4.000 stk. gratis
sæbe til de skolebørn, der går i områdets skoler. Alle
børn har modtaget træning i korrekt håndvask og
hvornår det er vigtigt at vaske sine hænder.
I Burundi siger de oﬃcielle tal, at der er meget lidt
Covid-19. Da der kun testes meget få, er det vanskeligt
at vide, hvor udbredt det er. Grænserne har været lukket
det meste af året og der kræves nu mundbind i oﬀentlig
trafik og ved adgang til hospitaler.
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I april ansøgte vi CISU (Civil Samfund i Udvikling) om midler til at udrulle grøn revolution,
kaninhold samt voksenundervisning til de nye byer. I maj fik vi bevilliget de søgte 200.000
kr., fordelt over 24 måneder. Sammen med vores egne indsamlede midler har det sat os i
stand til at igangsætte de mange nye aktiviteter.
I første omgang fik 57 familier et kaninbur, en kanin samt træning i kaninhold. Modtagerne
måtte alle selv levere det træ, som skulle anvendes til produktion af burene. Det har
resulteret i en stigende population af kaniner i byerne. Det blev aftalt, at betingelsen for at
deltage i projektet var, at man afleverede en kanin fra det først fødte kuld til en af
naboerne, så de også fik mulighed for starte kaninproduktion. Denne type
solidaritetskæde er meget velkendt i Burundi og hjælper med til at sikre
spredningseﬀekter af en intervention. Som en del af projektet er der lavet forsøg med
opsamling af urin fra kaninerne, et produkt der kan anvendes som flydende gødning. Der
opsamles også ekskrementer fra kaninerne, også et godt gødningsprodukt.

I august begyndte den systematiske træning af grupper af landbrugere. De blev trænet
gennem markskoler (Farmer Field Schools), som er en kendt metode til at udbrede nye
landbrugsteknikker til småbønder. Ved regntidens begyndelse i september blev der sået
efter de nye tillærte principper, med et meget positivt resultat til følge. Deltagerne havde
ikke før set så stor en produktion af majs, sorghum, bønner og soyabønner, som var de
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foretrukne afgrøder. Som en del af den grønne revolution er områdets skoler også
inddraget: Børnene bliver undervist i at etablere køkkenhaver og der plantes moringa
træer.

Voksenuddannelsen i de tre nye byer startede i juli måned. Der var meget stor
efterspørgsel efter denne, da mange voksne ikke har gået i skole eller kun har haft meget
lidt skolegang. Undervisningslokaler på den nærliggende skole, forsamlingshuset i
Kamakara samt en af kirkerne i området benyttes til undervisningen. Til lokalet i kirken
blev der indkøbt lokalt producerede stole og borde samt en tavle. Undervisningen er i fuld
gang og holdene afslutter undervisningen efter 12 måneder. Derefter igangsættes nye

undervisningshold.
Sparekassen, som blev etableret i slutningen af 2019 har i årets løb udlånt penge til 11
grupper af flere omgange. 8 af disse har anvendt midlerne til produktion af ris og 1 som
arbejdskapital til køb og salg af landbrugsafgrøder. Derudover har sæbefabrikken og
systuen optaget lån.
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Sæbefabrikken har bl.a. anvendt lånet til indkøb af produkter til deres nyetablerede
salgssted i byen Bataramuka. Det samme gælder for systuen, der også har etableret sig i
byen, da der kommer mange flere forbi, bl.a. for at besøge det daglige marked. Systuen
har også leveret vaskbare menstruations bind til alle de kvindelige deltagere i
voksenundervisningen.

Det har været et udbredt ønske, at låntagergrupperne i sparekassen kunne etablere sig
som små landbrugskollektiver. Formålet hermed er, at de kan slå sig sammen ved indkøb
at bl.a. frø og gødning for at opnå bedre købspriser, og ikke mindst at kunne etablere et
fælles lager til landbrugsprodukterne, så disse kan sælges på det optimale tidspunkt.
Normalt er priserne lave når alle høster. Gode salgspriser opnåes først på et senere
tidspunkt. Dette kræver gode lagerfaciliteter. Da det blev muligt at købe et stykke jord,
hvorpå der kan bygges lagerfaciliteter, slog Build1City Burundi derfor til. Den resterende
del af jordstykket anvendes som demonstrationsbrug for grupperne, der modtager
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markskole undervisning som en del af den grønne revolution. Grupperne dyrker selv
jorden under kyndig vejledning af landbrugsrådgiveren.
Implementeringen af alle aktiviteterne i Build1City Burundi ledes af Gilbert. Han bliver
assisteret af Ferdinand, landbrugsrådgiver; Lazard, Monitorerings og Field Assistent samt
Ines, bogholder. Herudover er der deltidslærere ansat til at gennemføre
voksenundervisningen.

Byg1By kontaktinformation
Hjemmeside: www.byg1by.dk
Facebook: www.facebook.com/byg1by.dk/
Instagram: www.instagram.com/explore/tags/byg1by/?hl=da
Mail: bjarne.wes @ gmail.com
Telefon: 45 23 25 40 69
Adresse: Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved
Bestyrelse: Bjarne Larsen Kron, Anselme Bankambona, Marie Kvistgaard, Gunnar Hansen,
Thorkild Høy og Jørgen Jørgensen.
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FORBRUG AF MIDLER OVERFØRT TIL BURUNDI I 2020

REGNSKAB 2020 BUILD1CITY
Overført fra Byg1By Danmark
Primo beholdning
IALT TIL ANVENDELSE

DKK
356.071
53.501
409.572

Anvendt til:
Sundhedscenter

184.262

Sæbeprojekt

12.532

Sparekasse

22.327

Voksenuddannelse III

1.573

Køb af jordstykke

29.163

Byg1By andel af CISU

22.079

CISU støttede aktiviteter

61.654

Løn

33.138

Monitorering

25.805

Andet (Internet, Bankomk)

11.818

IALT ANVENDT

404.351
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