
KÆRE MEDLEM OG STØTTE 

Velkommen til Byg1By`s ottende nyhedsbrev. I dette nummer fortæller vi 
først lidt om en af de mange kunstnere, som maler fuglekasser for os. 
Dernæst beskriver vi nogle af vores eksisterende og nye aktiviteter i 
Burundi. Formålet hermed er at vise, hvad dit medlemskab er med til at 
støtte.  

Nu er vi både på Facebook (https://www.facebook.com/byg1by.dk/) 
og Instagram (https://www.instagram.com/explore/tags/byg1by/?
hl=da). Her finder du løbende nyheder, der dækker vores aktiviteter i 
både Danmark og Burundi. 

INTERVIEW MED KUNSTNER I DANMARK 

Vi har interviewet Silke Reinhold Barett, en af de mange kunstnere, der 
maler fuglekasser for Byg1By. Silke bor på Amager og arbejder som 
vejleder hos de Forberedende Grund Uddannelser i Hovedstaden. Silke har 

altid været en kreativ sjæl og 
har derfor bl.a. gået på 
Kunsthøjskolen i Holbæk for 
at dygtiggøre sig inden for det 
kunstneriske område. Hun 
har bl.a. udstillet i 
kvindekrisecenteret 
Dannerhuset i København, 
deltaget i diverse kreative 
projekter med sine børn og 
holder meget af at brodere, sy 
og strikke. Ønsket var på et 
tidspunkt at komme på 
kunstakademiet, men i stedet 
blev Silke uddannet som 
Cand. Mag. i 
Sundhedsfremme og 
Sundhedstrategier & 
Psykologi på Roskilde 
Universitets Center. 
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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.«

https://www.facebook.com/byg1by.dk/
https://www.instagram.com/explore/tags/byg1by/?hl=da
https://www.instagram.com/explore/tags/byg1by/?hl=da


Silke så Søren Ryge’s udsendelse om Byg1By i maj 2016, og meldte sig derefter som en af de mange 
nye malere for os. Hun fortæller, at der er en række emner, som går igen i udsmykningen af 
fuglekasserne: Mandala-mønster, blomstertemaer samt firben, nærmest helt tegneserieagtig. Desuden 
ynder hun at få børn til at hjælpe med udsmykningen af fuglekasserne. F.eks. bidrog datteren Mynte, 
da hun kun var 7 år gammel, og blev i den forbindelse nok den yngste maler nogensinde af 
fuglekasser til Byg1By. Silke får normalt leveret 6 rå kasser af gangen, da det passer til den tid, som 
hun i en iøvrigt travl hverdag indimellem kan afsætte til at male. Ialt har Silke malet 48 fuglekasser 
for Byg1By, og herudover købt nogle kasser, som er blevet dekoreret og givet som personlige gaver - en 
meget flot præstation, som vi er rigtig glade for. Adspurgt hvad det betyder, at det er for Byg1By, at 
hun maler, falder svaret prompte: Alt. Det er virkelig motiverende, at det går til et godt projekt, som 
gør det muligt at hjælpe andre mennesker.   

SUNDHED 

En af kerneindsatsområderne for Byg1By er at forbedre befolkningens sundhed. Indtil nu har vi ikke 
haft mange aktiviteter her, men på forskellig måde er der i første halvdel af 2020 for alvor kommet 
gang i disse. For det første er bygningen af et sundhedscenter igangsat. Bygningen ligger i Kamakara, 
en af de fire byer vi støtter, men den skal også servicere befolkningen i de andre landsbyer. Byggeriet 
forventes at være færdiggjort i begyndelsen af september. Derefter kommer en periode, hvor der 
ansættes personale, indkøbes udstyr og hvor de endelige tilladelser til at igangsætte sundhedscenteret 
kan blive givet. Sundhedscenteret har fået indlagt vand fra den nærliggende rørledning, som forsyner 
byen med rent drikkevand fra en kilde i bjergene, og der bliver installeret solcelleanlæg på taget, så 
køleskab, instrumenter og lys kan fungere. 

For det andet støtter vi produktion af skolesæbe til de omkring 4.000 børn, der går på områdets skoler. 
Hidtil er disse skoler blevet dækket med støtte fra Pacha Soap i USA, men de har siden april skåret i 
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deres støtte til produktion af skolesæbe i Burundi. Programmet indeholder distribution til et styk sæbe 
per barn hver måned. Alle børnene er trænet i håndvask og hygiejne. Børnene på den nye skole, der 
blev åbnet i slutningen af 2019, er også kommet med i programmet, således at alle børn, der lever i de 
4 byer støttet af Byg1By får gavn af skolesæben. 

Med støtte fra Pacha Soap etablerede sæbeteamet i 2019 en butik i Rugeregere, hvor de udover sæbe 
kunne sælge en række daglige fornødenheder. Butikken er åben 6 dage om ugen, fra tidlig morgen til 
de tidlige aftentimer.    

Etableringen af den lille butik har givet sæbeteamet mulighed for en ekstra indtægt fra salget af de 
andre varer. Det har vist sig at være vigtigt, da regeringen i juni måned begyndte at subsidiere den 
største sæbefabrik i landet, så prisen på sæbe blev halveret. Det har gjort det meget svært for 
sæbefabrikken i Kamakara at konkurrere på prisen for den sæbe, der bliver produceret til det 
kommercielle marked.   

SPAREKASSE 

Sparekassen begyndte at udlåne penge i begyndelsen af 2020. I første omgang til 11 grupper, der hver 
især har optaget lån til deres investeringsprojekter. Otte af grupperne har anvendt deres lån til leje af 
jord i risområdet og til indkøb af såsæd, gødning og arbejdskraft. Det er muligt at dyrke ris 3 gange 
per år, så det forventes, at grupperne vil fortsætte med at optage lån. En gruppe har lånt til 
arbejdskapital, da gruppens medlemmer alle beskæftiger sig med køb og salg af landbrugsafgrøder. De 
to andre grupper er sæbefabrikken og systuen. 
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Med udspring i de grupper som beskæftiger sig med landbrug, er det planen, at der skal etableres et 
andelsselskab, som fra sparekassen kan låne penge til bygning af lagerfaciliteter for såsæd,            
gødning og afgrøder, så medlemmerne kan få gavn af de prisforskelle som afgrøderne sælges til hen 
over året.  

Til brug herfor har Byg1By Burundi erhvervet sig et stykke jord i Rugeregere, som også skal anvendes 
til forsøgsmarker i den landbrugstræning, der pågår. 

UDVIDET GRØN REVOLUTION 

Et andet af vores kerneområder er støtten til at forbedre produktionen af landbrugsafgrøder, 
etableringen af køkkenhaver og introduktion af kaninhold i de tre nye landsbyer - vi kalder det grøn 
revolution. Vi har været så heldige at få næsten 200.000 kr. hertil fra CISU, Civil Samfund i Udvikling, 
som har sine midler fra Danida. Vi bidrager selv til aktiviteterne med et halvt så stort beløb. Projektet, 
der også dækker voksenuddannelse, løber i 2 år, fra juni 2020 til maj 2022. Projektet bygger på de 
erfaringer, vi har fået fra lignende aktiviteter i Kamakara.  

I første omgang er der 51 familier fordelt over de tre landsbyer, som har fået kaniner og kaninbure 
samt træning i kaninhold. For at holde omkostningerne nede er burene en tilpasset model af den, som 
oprindeligt blev introduceret i Kamakara. Alle deltagerne i projektet har selv betalt for det anvendte 
træ til at bygge burene. Byg1By har valgt at introducere kaniner i stedet for større husdyr, da det er 
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nemmere for andre familier selv at få råd til at starte opdræt af kaniner end f.eks. grise eller køer. På 
den måde bliver vores støtte bredere og en større - og fattig - befolkningsgruppe kan få gavn heraf.  

Landbrugstræningen tager i første omgang udgangspunkt i de grupper, som har optaget lån i 
sparekassen. De bliver trænet i en hel række af forbedrede og tilpassede landbrugsteknikker gennem 
en 4 måneders periode. Disse tekniker er bl.a. anvendelsen af højtydende frøsorter, sædskifte, 
samproduktion, kompostfremstilling og introduktion af nye salgsafgrøder. Hver gruppe bliver trænet 
en dag per uge. Træningen består af en blanding af diskussion, instruktion og eksempler, og der 
anvendes illustrative plakater og små videoer. I stor udstrækning er der tale om direkte markskoler, 
hvor bøndernes egne erfaringer bliver inddraget. Derudover bliver der etableret små forsøgsmarker, 
hvorpå forskellige teknikker kan afprøves og sammenlignes. F.eks. forskellen på at anvende eller ej 
jorddække for at holde på fugten, og forskellen på at benytte traditionelle eller moderne frøsorter. 
Grupperne vil lave forskellige forsøg og de vil besøge hinanden for at se og diskutere forskellene. Til at 
lede landbrugsindsatsen er der ansat en agronom. 

Alle de deltagende familier vil envidere blive trænet i etablering af små køkkenhaver. Projektets bidrag 
hertil er, udover træningen, at levere frø. På den nye skole vil der i samarbejde med ledelsen og 
børnene blive etableret en række køkkenhaver, så børnene udover at få et tilskud til skolemaden også 
lærer, hvordan man dyrker grøntsager og at varieret ernæring er vigtig. 
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Endvidere vil alle familier få udleveret et moringa træ samt modtage træning i hvorledes moringa 
anvendes. Udover at have en række positive sundhedsmæssige effekter når moringa anvendes i f.eks. 
madlavningen, bidrager træplantningen også til at modvirke den afskovning, der foregår i området.  

VOKSENUDDANNELSE 

Vores tredje kerneområde, voksenuddannelse, hvor deltagerne lærer at læse, skrive og regne, 
fortsætter. De tre nye landsbyer er blevet inddraget i programmet, og her får alle deltagerne 
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undervisning 3 gange om ugen igennem et helt år. Vi har været så 
heldige at kunne låne lokaler på den nye skole til undervisningen 
samt et kirkerum, hvortil vi har indkøbt lokalt fremstillede borde, 
bænke og stole samt en tavle. Der er ansat lokale kvalificerede 
lærere, og de af regeringen udarbejdede læseplaner og bøger bliver 
anvendt. 

MEDLEMSSKAB 

Som modtager af dette nyhedsbrev er du en af vores medlemmer 
eller gode støtter. Det er vi rigtig glade for. Vi har besluttet at 
intensivere vores arbejde med at få nye betalende medlemmer og vi 
vil derfor i den kommende tid lave en række aktiviteter i tilknytning 
hertil. Formålet hermed er ikke kun at få en øget medlemsindtægt - i 
det store billede kan 100 kr. for et enkeltmedlemskab og 150 kr. for 
et familiemedlemsskab synes som små beløb for os.  

Formålet med at hverve nye medlemmer er især, at des flere 
betalende medlemmer vi har, des bedre muligheder har vi for at få 
tilskud fra fonde og andre donorer. Det er vores håb, at vi fremover i 
højere grad vil være i stand til at få del i puljer og fondsmidler som et 
vigtigt supplement til salget af fuglekasser. Det vil sætte os i stand til 
at gøre endnu mere for at støtte udviklingen i Rugeregere området i 
det nordvestlige Burundi. 

Vi har derfor en appel til dig som læser af nyhedsbrevet: Kender du 
nogen, som kunne tænkes gerne at vil være medlem af Byg1By 
og støtte det gode formål, så spørg dem om de vil melde sig ind. 
Er du ikke selv betalende medlem, er du ligeledes meget 
velkommen til at blive det.  

Det sker direkte på vores hjemmeside: https://byg1by.dk/
shoppen.html, hvor man køber enten et enkelt medlemskab for 100 
kr. eller et familie medlemskab for 150 kr. per år. 

Har du derudover nogle gode ideer til, hvorledes vi kan få flere medlemmer, er du også velkommen til 
at ringe eller skrive til os. Vi tager gerne imod alle forslag.   
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BYG1BYs BESTYRELSE: 

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

Anselme Bankambona, 
Næstformand, 
bankambonaanselme @ 
gmail.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 

Knud Koldkjær og  
Kristian Bendix, 
Suppleanter 

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 2020 gives op til 16.600 kr. med skattefradrag. 
Besøg os på internettet: www.byg1by.dk, hvor du også kan finde alle vores fantastiske kunstnere, 
gallerier, skoler og partnere. 
CVR nummer: 28895992 
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