
KÆRE MEDLEM OG STØTTE 

Velkommen til Byg1By`s syvende nyhedsbrev. I dette nummer fortæller vi 
først om en af de mange familier i Kamakara, som får gavn af Byg1By 
støttede aktiviteter. Dernæst beskriver vi vores nyeste tiltag. Formålet 
hermed er at vise, hvad dit medlemskab er med til at støtte i Burundi. 
Rigtig god fornøjelse. 

BESØG HOS EN FAMILIE 

Vi har været på besøg hos en familie i Kamakara. Den består af mor 
(Esperence), 22 år, far (Ahadi) 37 år, storesøster (Naomi) 5 år, lillebror 
(Israel), 3 år og den nye baby (Enock), nu 1/2 år.  

På interviewtidspunktet var den mindste kun 5 dage gammel, og endnu 
ikke navngivet. Det sker normalt indenfor de første par uger, og er en 
fælles beslutning at forældrene. 

 1

BYG1BY 
Nyhedsbrev no.7

 25. NOVEMBER 2019

»Vores koncept er enkelt. 
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 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.«



Ahadi har gennemgået uddannelsen som snedker og arbejder nu 
på snedkerværkstedet, hvor han også er viceleder. Han har gået 7 
år i skole. Esperence har fået 6 års skolegang. Da hun kan læse og 
skrive, har hun ikke deltaget i voksenundervisningen. Børnene er 
for små til at komme i skole endnu, men det er planen at den 
ældste, Naomi, skal begynde i skole til næste år. Gerne i den nye 
skole, som med støtte fra en stor Burundisk NGO og Hope 
Foundation i Sydkorea, er ved at blive bygget tæt på Kamakara. 

Esperence og Adhadi mødte hinanden i Kamakara. De kom til 
byen, da den blev etableret i 2005. I 2014 blev de gift. Det foregik 
ved en ceremoni med deltagelse af omkring 200 mennesker, som 
var inviteret til spisning. Familien fik et hus, bygget med støtte fra 
staten, med det samme. Hele familien sover på måtter på gulvet, 
men Ahadi har planer om at fremstille senge til dem alle. De sover 
alle under myggenet for at mindske risikoen for at få malaria. 
 

Ahadi deltog i 2017 i den første runde af landbrugstræning organiseret af Byg1By. Han beskriver 
træningen som god, da de lærte, hvordan man på et lille jordstykke kunne få en god produktion. De 
har valgt at dyrke bønner, majs og amaranth, da disse afgrøder indgår i deres daglige husholdning. 
Familien havde lært om amaranth gennem det tidligere køkkenhaveprojekt. Esperence deltog ikke selv 
i træningen, men Ahadi har fortalt hende om alle de nye teknikker, som han lærte. 
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I den anden sæson anvendte familien ikke højtydende frøsorter, hvormed produktionen ikke var så høj 
som det første år. Med en erfaring rigere går de nu tilbage til at anvende højtydende sorter i den nye 
vækstsæson. Familien modtog også to små moringa træer, men i tørkeperioden blev de ikke vandet, så 
de gik ud. 

Herudover lejer familien et lille jordstykke på 300 m2 et stykke fra Kamakara, hvor de dyrker kassava, 
majs, bønner og soyabønner. Det giver et ekstra tilskud til familiens underhold. Familien sparer 
udgifter til køb af fødevarer, da lejeprisen for jordstykket er lav sammenlignet med priserne på det 
nærliggende grøntsagsmarked. Derudover bidrager det til, at alle i familien kan spise sig mætte hver 
dag. Det er Esperence, som har hovedansvaret for arbejdet i marken, indimellem med hjælp fra Ahadi.  

Hver af familiens medlemmer får tre måltider dagligt, hvilket ikke er tilfældet for alle i byen. 
Morgenmaden består af en suppe lavet på basis af et pulver bestående af soyabønner, majs og ris. Til 
frokost serveres der bl.a. kassava brød og til aftensmad tit søde kartofler og bønner. Til alle måltider 
drikkes der vand. Ingen i familen drikker øl eller andre alkoholiske drikke. Det er Esperences opgave 
at tilberede alle måltider. Dog har Ahadi været ansvarlig for madlavningen omkring tidspunktet, hvor 
Esperence skulle føde. Under interviewet vakte der stor morskab, da de erfarede, at det er helt 
normalt, at de voksne i Danmark skiftes til at lave mad. 

Som alle andre i Kamakara har familen også installeret et energi-besparende komfur. De udtrykker, at 
det har bidraget til et mindsket forbrug af træ til madlavning og mindre røg i huset. Da det er 
kvindens og de større børns opgave at samle træ, betyder de energibesparende komfurer samtidig en 
mindsket arbejdsbyrde for kvinderne. 

Familien får nu vand fra den ledning i Kamakara, som er forbundet til byen Cibitoke, der ligger 10 
kilometer væk. Vandet benyttes både til at drikke, til madlavning og tøjvask. De ser meget frem til, at 
den nye vandledning med vand fra kilder i bjergene i nærheden kommer til at fungere, da den 
forventes at være mere stabil. Det er Esperences arbejde at hente vand og vaske tøj. Når børnene 
bliver lidt ældre, får de gradvist ansvaret for dette arbejde. 

Familien har fået 
bygget deres eget 
toilet på grunden. 
Det er bygget af 
soltørrede lersten, et 
tag af strå, en 
metaldør og et stort 
hul i jorden. Det er 
ikke så fint som de 
offentlige toiletter 
Byg1By har 
sponsoreret, men det 
fungerer. Fordelen 
ved toilettet er, at 
familiemedlemmerne 
ikke skal gå hen til 
det offentlige toilet 
længere henne ad 
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gaden. Familien, også børnene, bruger sæbe efter toilet besøg. Det har de lært gennem en tidligere 
hygiejne kampagne udført af Imagine Burundi. 

Familien var en af de 27 familier, der i første omgang blev valgt til at deltage i kaninprojektet støttet af 
Byg1By. Ahadi udtrykker, at de er glade for at have startet 
kaninhold. De fik en hun, som siden har fået 6 unger. 
Kaninerne vil de ikke spise selv, men sælge. Der har allerede 
været adskillige, som efterspørger familiens kaniner, så det 
bliver formodentlig ikke nødvendigt at tage på markedet for at 
sælge. Planen er allerede nu at udvide produktionen med flere 
kaniner og ekstra kaninbure, da de kan se et stort potentiale 
heri.       

Vi vender på et senere tidspunkt tilbage til familien bl.a. for at 
høre, hvordan det går både børnene og de voksne. Små 
opdaterede nyhedshistorier vil blive publiceret på Byg1Bys 
Facebook side.  

INDDRAGELSE AF FLERE LANDSBYER 

Det er en del af strategien for Byg1By, at erfaringerne fra Kamakara skal anvendes andre steder, 
således at flere kan få gavn af de forskellige projektindsatser. Det er undersøgt, hvordan denne 
spredningseffekt og de dermed tilhørende stordriftsfordele kan opnåes, og det er besluttet at inddrage 
de nærmestliggende landsbyer. Butaramuka og Busesekara ligger kun 2 kilometer fra Kamakara, og en 
lille gruppe huse (Nyakigwa) ligger mellem de tre landsbyer. Ialt er der omkring 1.000 familier i hele 
området. Det betyder omtrent en tredobling af antallet af familier i forhold til det tidligere 
indsatsområde i Kamakara.  

Befolkningerne i de nye byer består både af folk, som har boet der i generationer og tilbagevendte 
burundiske flygtninge (internt eller eksternt fordrevene). Butaramuka ligger direkte ved jordvejen fra 
Cibitoke til Kamakara, og der er et dagligt marked, mange små butikker og virksomheder, og byens 
befolkning har et lidt bedre indkomstgrundlag, som skaber mulighed for en højere efterspørgsel efter 
produkter fra Kamakara, hvis disse bliver markedsført i byen (systuen og sæbefabrikken har etableret 
to små salgssteder her). 

Busesekara ligger lidt inde i landet bag ved de to andre byer, og de har aldrig modtaget bistand 
udefra. De har selv formået at skabe det, der er i byen: F.eks. laver de deres egne soltørrede mursten, 
de har tillært sig nogle grundlæggende landbrugsteknikker, og en række beboere har nogle væsentlig 
større jordstykker end i Kamakara. Der er også produktion af kaffe, en del har bananpalmer, og en 
familie har, efter at have set hvorledes køkkenhaver blev lavet i Kamakara, etableret sin egen lille 
produktion af amaranth. 
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Det er planen gradvist at udvide aktiviteterne til de nye landsbyer 
baseret på deres specielle behov. Det er forventningen, at Byg1By 
vil støtte grøn revolution, voksenundervisning, sundhed og en 
sparekasse. 

SPAREKASSE 

Der er afholdt stiftende generalforsamling for en sparekasse, som 
kan låne ud til små iværksætter-projekter i hele det nye område, 
Byg1By støtter. Bestyrelsen består af folk fra hver af de deltagende 
landsbyer. Byg1By støtter etableringen og løbende omkostninger 
det første år, hvorefter sparekassen selv skal dække disse. 
Derudover er der stillet et beløb til rådighed, som kan anvendes til 
udlån til investeringsprojekter. De formelle myndigheds 
godkendelser er opnået, og det forventes, at de første lån kan gives 
inden årets udgang. 

SKOLEUNIFORMER 

Systuen har haft travlt med at færdiggøre skoleuniformer til de 
udvalgte mindrebemidlede børn i Kamakara og til salg udenfor 
byen. 200 børn i Kamakara har fået en skoleuniform til halv pris. 
Det er meget værdsat af både forældre og børn. 
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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 

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 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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