13. FEBRUAR 2019

BYG1BY
Nyhedsbrev no.6

KÆRE MEDLEM OG STØTTE
Velkommen til Byg1By`s sjette nyhedsbrev. I dette nummer beskriver vi
nogle af vores aktiviteter i Danmark såvel som igangværende og planlagte
aktiviteter i Burundi. Formålet hermed er at vise, hvad dit medlemskab er
med til at støtte i Burundi. Rigtig god fornøjelse.

BESØG AF UDVIKLINGSMINISTEREN
I slutningen af august 2018 havde vi besøg af udviklingsminister Ulla
Tørnæs. Hun blev gennem små historier først introduceret til et større
antal af vores kunstnere, idet der var udstillet en mængde flot dekorerede
fuglekasser fra hele landet. På den måde kunne vi fremvise den store
mangfoldighed og bredde i vores kunstnerskare. Derefter havde vi
mulighed for at fortælle hende om vores mange aktiviteter i Burundi. Til

»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.«

sidst kørte vi hen til Cafe Ingeborg udenfor Ringsted, en af de værksteder,
der fremstiller og maler fuglekasser for Byg1By. På den måde kom vi i løbet af næsten en halv dag
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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.

rundt om vores forskellige aktiviteter i både Danmark og Burundi.
Udviklingsministeren udtrykte stor beundring for vores arbejde i
begge lande, hvilket hun også udtrykte til det hold fra TVØst, der
fulgte os gennem hele besøget. Du kan se indslaget i følgende link:
https://www.tveast.dk/nyheder/24-08-2018/1930/lille-ngo-fikbesog-af-minister?autoplay=1#player

AUKTION AF FUGLEKASSER OG
FOREDRAG
I begyndelsen af december blev der til et kunstner arrangement i
Køge auktioneret et antal fuglekasser fra Byg1By til højestbydende.
Udover nogle udøvende kunstnere var der en udstilling med

fuglekasser produceret af kunstnere fra hele landet. Vi havde i den forbindelse fået borgmesteren til at
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være auktionarius. Dette er en af de måder hvorpå vi søger at gøre
opmærksom på Byg1By og indsamle midler til aktiviteterne i Burundi.
Vi holder desuden en række foredrag med billeder og videoer fra Burundi

og Danmark rundt omkring i landet. Har du som medlem et forslag til et
sådant arrangement, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.

GRØN REVOLUTION I KAMAKARA

BYG1BY I BLADET
“PRAKTISK
ØKOLOGI”
Landsforeningen
Praktisk Økologi gav
i deres medlemsblad
november/december
2018 en grundig
beskrivelse af,
hvorledes Byg1By
har startet en grøn
revolution i
Kamakara. Fokus i
artiklen er bl.a. på
de jordforbedrende
tiltag, introduktionen af
bæredygtige
dyrkningsmetoder
og anvendelse af
permakultur.
Mere herom på
https://
www.oekologi.dk/
medlemsblad/
2018/6/

Som beskrevet i tidligere nyhedsbreve er kernen i vores støtte i Kamakara at
hjælpe med til, at hele befolkningen får tilstrækkeligt at spise hver dag. Hvor omtrent en tredjedel af
familierne deltog i den
grønne revolutions
projekt i 2017, er hele
befolkningen fra 2018
med i projektet. Det
skyldes først og
fremmest, at alle
kunne se hvor stor en
produktion af majs,
sorghum, sojabønner
og bønner der kunne
produceres på et lille
jordstykke. Den succes
gjorde, at alle kunne
se fordelen ved at
deltage. Alle familier
har nu fået lidt
træning i de
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introducerede ny landbrugsteknikker og der bliver udtrykt stor tilfredshed med, at det er blevet
demonstreret, hvad der kan komme ud af at opdyrke en i udgangspunktet dårlig jord. Dog planlægger
vi på et tidspunkt at lave en mere systematisk indsats med henblik på at øge det generelle videns- og
erfaringsniveau på landbrugsområdet.
Vi fik i 2017 en donation fra Spejderne i Farum på 50.000 kr til anvendelse i et husdyrsprojekt i
Kamakara. I 2018
blev der iværksat et
projekt for at
introducere
kaninhold i byen.
Der er 27 familier, 3
på hver af de ni
gader, som hver har
fået et kaninbur,
produceret af
snedkerværkstedet i
byen. I begyndelsen
af i år får de alle
kaniner inklusive et
træningskursus i
kaninhold. Udover at
give familierne
mulighed for et
protein- og
kalorietilskud kan de
også ved salg af
kaniner skaffe sig en
kontant indtægt.
Baseret på de
erfaringer som vi vil
indhøste, er det
tanken, at andre også skal have denne mulighed, men baseret på lån fra den sparekasse som vi
planlægger at etablere i byen.

VOKSENUNDERVISNING
Indsatsen fortsætter med at lære den store gruppe af voksne, som kun har gået et år eller mindre i
skole, at læse, skrive og regne. For at alle borgere i Kamakara i praksis kan blive i stand til at deltage
på lige fod i deres samfund, er det helt nødvendigt, at de har opnået disse færdigheder på et
minimumsniveau. Er man analfabet er det sværere f.eks. at forstå vigtigheden af, at ens børn skal
vaccineres, at der skal anvendes myggenet for at undgå malaria eller at antallet af børn en kvinde
føder gennem sit liv bør reduceres for at familien kan opnå en højere levestandard. Ligeledes er det en
forudsætning for at få fuldt udbytte af træningen i nye landbrugsteknikker, at man kan regne, skrive
og læse på et basalt niveau. Skal man eksempelvis sælge en kanin er det nødvendigt at kunne
indregne alle produktionsomkostningerne for at kunne fastsætte en fornuftig pris. For at alle voksne
kan deltage ligeværdigt f.eks. i de etablerede socialøkonomiske virksomheder eller i forskelligt
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bestyrelsesarbejde, er det en forudsætning, at de hver især har
evnen til at læse, skrive og regne, så de kan forstå aftaler,
indbydelser eller mødereferater.
I undervisningen anvendes de officielle lærebøger, som er
udarbejdet af undervisningsministeriet i Burundi.

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

Selvom de kun dækker det basale niveau giver de alligevel
deltagerne i voksenundervisningen et sådant løft i vidensniveauet,

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

at de har mulighed for på egen hånd at videreudvikle deres evner. Desuden er der, udover
elementerne i de officielle lærebøger, indlagt undervisning i forbyggende sundhedsindsatser, f.eks.
børnebegrænsning og brug af vaskbare menstruationsbind. Denne del af undervisningen foretages af
en sygeplejerske.
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SUNDHED
Byg1By har gennem en lang række af de støttede projekter indirekte påvirket befolkningens sundhed i
en positiv retning. Eksempelvis giver køkkenhaver og grøn revolution en bedre og mere varieret føde,
sæbeproduktion og vask hænder kampanger et højere hygiejne niveau og cykelambulancen sætter
befolkningen i stand til hurtigere at komme på hospitalet i Cibitoke. For at lave en mere direkte og
positiv påvirkning af sundhedstilstanden i Kamakara og omegn starter Byg1By nu med at establere et
sundhedscenter, der både skal arbejde med forebyggelse, diagnosticering og behandling af nogle af de
mest udbredte sygdomme i området. I september var der to sygeplejesker fra Danmark i Kamakara for
at lave de sidste dele af vores forundersøgelse til denne indsats. De indledende aktiviteter, f.eks.
indhentning af tilladelser og etablering af organisationen, der skal drive sundhedscenteret, går i gang i
begyndelsen af i år.

SYSTUEN
Udover systuens opgave med at producere skoleuniformer har det nye team, som er blevet undervist i
anden halvdel af 2018, produceret forskellige beklædningsgenstande samt vaskbare
menstruationsbind. Træningen har varet 3 måneder. Da
kendskab til marketing er lav, er der i projektbudgettet også
afsat midler til træning heri samt til at gennemføre
forskellige markedsføringstiltag. Bl.a. har sy-teamet nu en
plads på det nærliggende marked, hvor de sælger deres
produkter.

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. Som medlem bliver du også
inviteret til at deltage i vores generalforsamling, som i år
afholdes den 19 marts. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre
mulighed har vi for at støtte gennemførslen af projekter i
Kamakara.

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 2019 gives op til 16.300 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
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