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KÆRE MEDLEM OG STØTTE
Velkommen til Byg1By`s niende nyhedsbrev. I dette nummer fortæller vi
først lidt om hvad vi laver i Danmark. Dernæst beskriver vi nogle af vores
aktiviteter i Burundi. Formålet hermed er at vise, hvad dit medlemskab er
med til at støtte.
Husk, vi er nu både på Facebook (https://www.facebook.com/byg1by.dk/)
og Instagram (https://www.instagram.com/byg1by.dk/). Her finder du løbende nyheder, der dækker
vores aktiviteter i både Danmark og Burundi.

SOMMERFEST FOR FRIVILLIGE
Kunstnere, aktive 50+’ere og andre frivillige er rygraden af vores arbejde i Danmark. Uden dem ville
vi ikke kunne sælge vores populære fuglehuse. Denne gruppe fremstiller de rå kasser og sørger for
dekorationen med de mange spændende og kunstfærdige motiver.
Derfor afholdt vi i
august en
sommerfest for de
som havde
mulighed for at
komme. Dagen
blev indledt med
en velkomst af
Byg1Bys formand
med efterfølgende
præsentation af
alle deltagere,
modereret af
Thorkild. Herefter
var der
underholdning
ved Kamma og
Gunnar, som ledte
alle gennem en
række
fællessange.
Efterfølgende var
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der en lille koncert med Krons Trio samt visning af billeder fra Burundi med tilhørende opdatering på
vores støttede aktiviteter. Dagen blev afsluttet med rundvisning i Haven i Højelse, hvor arrangementet
blev afholdt.

NYHEDER FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling blev afholdt virtuelt den 23. marts under rækken af corona restriktioner. Her
blev det formaliseret, at fremtidige generalforsamlinger i helt ekstraordinære situationer kan afholdes
som i år. Vi vil samtidig give mulighed for, at medlemmer som ikke har mulighed for at deltage fysisk,
kan deltage på lige fod med de fysisk fremmødte via videolink. Under alle omstændigheder ser vi
meget frem til igen at kunne møde medlemmerne fysisk.
Bestyrelsen blev ved samme lejlighed udvidet med to personer, Hans Andersen og Filimon Yemane
Berhane.

SUNDHED
Sundhedscenteret, som er beskrevet i tidligere nyhedsbreve, er nu operationelt og behandler hver dag
mennesker som har behov herfor.
Processen, fra de første tanker omkring hvordan en sundhedsintervention bedst kunne gennemføres til
åbning af sundhedscenteret, har været lang. Ønsket om et sundhedscenter blev første gang diskuteret
med befolkningen i Kamakara i 2017 og klinikken blev åbnet i foråret 2021. Da Byg1By og Build1City,
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vores lokale samarbejdspartner, begge er civilsamfundsorganisationer er det vanskeligt at gå ind på
sundhedsområdet, da det er et offentligt (statsligt) ansvarsområde. Da alle vores midler bliver
kanaliseret udenom regeringen i Burundi, har det været krævende at opnå de nødvendige tilladelser til
at bygge en sundhedsklinik. Systemet i Burundi er på dette område det modsatte af i Danmark:
Build1City blev bedt om at bygge først og efterfølgende opnå tilladelsen til at køre klinikken i den
etablerede bygning. I Burundi opererer man med forskellige niveauer af faciliteter: Hospitaler,
sundhedscentre og klinikker. Det er derfor vigtigt at præcisere hvilket niveau man opererer på for at få
de nødvendige tilladelser: Build1City fik at vide, at de skulle etablere sundhedsindsatsen på det
laveste niveau, hvilket f.eks. indebærer, at der ikke må være overnattende patienter på klinikken. Efter
igangsættelsen af byggeriet kom der en ny præsident og regering i Burundi, som prioriterer sundhed
højere end tidligere. Da de
sidste tilladelser skulle i hus
blev Build1City derfor spurgt,
hvorfor de ikke havde designet
bygningen og hele indsatsen til
at være meget større, end et
sundhedscenter. Eksemplet er
givet for at beskrive
udfordringerne ved at lave en
intervention, som lapper ind
over regeringens
ansvarsområde. Under alle
omstændigheder er det godt, at
sundhed fra officielt hold
prioriteres højere, da
befolkningen har behov for
disse ydelser.
Der er ansat to sygeplejersker og en laborant elev, en rengøringsdame samt en vagtmand. Udvælgelsen
af de to sygeplejersker skete
gennem en helt gennemsigtig
proces: Et udvalg af ansøgere blev
kaldt til samtale, og efterfølgende
skulle de gennemgå en skriftlig
prøve. Prøverne blev rettet af en
sygeplejerske og en repræsentant
fra sundhedsmyndighederne, og
prøveresultaterne blev umiddelbart
herefter læst op i alles påhør. De to
kandidater med de bedste
karakterer blev ansat.
Et ofte rejst spørgsmål er, hvordan
Covid-19 situationen er i Burundi.
Officielt er der ved udgangen af
august 2021 mere end 12.000
smittede og 38 døde. Der er et
meget stort mørketal, da der kun er
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en yderst begrænset test kapacitet. I realiteten er begge tal langt højere. Men indtil nu er der ikke tegn
på, at Covid-19 har været så slem som frygtet ved begyndelsen af pandemien.
Alderssammensætningen af befolkningen, hvor meget få - sammenlignet med Danmark - er over 50 år,
samt det faktum, at der er varmt i landet og man er meget udendørs det meste af tiden, har bidraget
til at holde smittetallene nede. Den meget lille forståelse og respekt for at holde afstand og kun
sporadisk brug af mundbind er derimod faktorer, som gør, at Covid-19 kan få store konsekvenser. Der
er endnu ikke et vaccinationsprogram på plads, bl.a. pga. manglende leverancer af vaccine.
Rent vand er en forudsætning for, at
en sundhedsindsats vil have den
nødvendige effekt. Som beskrevet i
tidligere nyhedsbreve er der nu - af
staten med støtte fra en udenlandsk
donor - etableret en forsyning af
rent drikkevand til bl.a. de
landsbyer, hvor Build1City opererer.
Build1City har efter ønske fra
lederen af den nye skole i området,
med hvem der samarbejdes omkring
skolekøkkenhaver, støttet
etableringen af en vandpost i
skolegården. Vandposten får vand
fra den ledning, som forsyner
landsbyen med kildevand fra
bjergene. Det er med til at højne
sundheden blandt børnene, så de
også i skoletiden kan drikke rent
vand og vaske hænder.

UDVIDET GRØN REVOLUTION
Vi har tidligere rapporteret om planerne for brug af de midler vi har modtaget i 2020 fra CISU, Civil
Samfund i Udvikling, som får sine midler fra Danida. De første to høstsæsoner er nu færdige (efterår
2020 og forår 2021). Som en del af dette projekt har vi fulgt aktiviteterne nøje og forsøgt at måle
effekten. Det er sket ved at sammenholde produktionen før igangsættelse af landbrugstræningen med
produktionen ved første høst med anvendelse af de nye og forbedrede metoder.
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Kg per hektar

Før sæson2020

Efter sæson2020

Før sæson2021

Efter sæson2021

Majs

246

1426

229

858

Bønner

95

719

175

485

Soyabønner

147

1083

236

446

Durra

74

737

113

217

Tallene er gennemsnit. I begge sæsoner deltog 125 familier.

Resultatet har været en kraftig forøgelse af produktiviteten, målt som kg produceret per arealenhed
(hektar). Forklaringer på den øgede produktivitet i den første sæson er dels den effektive træning, dels
at alle deltagerne allerede var medlemmer af de grupper, som har fået lån fra sparekassen, og som
derfor er vant til at arbejde sammen og er en del af de mere dynamiske personer i landsbyerne. Vejret
har også spillet en rolle, idet vejrforholdene ikke var så gunstige i den anden sæson som i den første.
Det har været en øjenåbner for mange, at det er muligt med små virkemidler at skabe så store
produktionsforøgelser. Både de deltagende familier og de lokale landbrugsmyndigheder har udtrykt
deres begejstring og taknemmelighed for den modtagne træning.
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Også kaninproduktionen har været en succes. I juli/august måned 2020 modtog 51 familier hver en
kanin (46 hun og 5 han kaniner), træning og kaninbure. Vi har fulgt udviklingen hvert kvartal, og
ved udgangen af 2. kvartal 2021 var status:
Landsby

Levende fødte

Spist

Solgte

Døde

Busesekara

189

12

28

30

Bataramuka

116

1

3

17

Nyakigina

41

5

3

11

346

18

34

58

Total

For at skabe så gode muligheder som muligt for udvikling af kaninproduktionen anbefalede man, at
der i begyndelsen kun blev spist og solgt få kaniner. Populationen af kaniner er nu så høj, at der er
et godt grundlag for, at dette projekt kan blive selvbærende og ideen sprede sig til andre familier.

VOKSENUDDANNELSE
5 grupper har i løbet af 2020/1 gennemgået 12 måneders voksenundervisning, hvor de har lært at

skrive, læse og regne. I begyndelsen af august modtog alle dem, som havde gennemført kurset og
bestået eksamen, et afgangsbevis. Nye grupper er nu igang med et tilsvarende undervisningsforløb.
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BYG1BYs BESTYRELSE:

MEDLEMSSKAB
Som modtager af dette nyhedsbrev er du en af vores medlemmer eller
gode støtter. Det er vi rigtig glade for. Vi ønsker at have flere
medlemmer. 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 vil sætte os i stand til at gøre endnu mere
for at støtte udviklingen i Rugeregere området i det nordvestlige
Burundi.
Sommerens genudsendelse på DR1 af Søren Ryges udsendelse
“Fuglekasser til Afrika” gav udover et øget salg af fuglekasser også flere
medlemmer.
Vi har derfor en appel til dig som læser af nyhedsbrevet: Kender du
nogen, som kunne tænkes at ville 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.

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
Filimon Yemane Berhane
endryasey @ gmail.com
tlf.: 71 61 17 99
Hans Andersen
haolan @ godmail.dk
tlf.: 57 52 80 96
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 2021 gives op til 17.000 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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