
KÆRE MEDLEM  

Velkommen til Byg1By`s fjerde nyhedsbrev. Dette nummer handler om vores 
aktiviteter i Burundi. Flere af bestyrelsesmedlemmerne har i sommerens og 
efterårets løb besøgt Burundi for at udvikle og igangsætte nye indsatser i 
Kamakara, den by i det nordlige Burundi hvor vi opererer. Formålet med at 
beskrive aktiviteterne er også at vise, hvad dit medlemskab er med til at 
støtte i Burundi. Rigtig god fornøjelse. 

GRØN REVOLUTION 

Vi har videreudviklet succesen med køkkenhaver til byens familier. Der er 
igangsat en grøn revolution som skal give en kraftig forøgelse af 
produktionen af landbrugsprodukter til alle familier i Kamakara. Selv om 
jordstykkerne er meget små og jorden ikke er den bedste, kan det lade sig 
gøre at producere meget mere end hidtil ved at introducere en række nye 
teknologier.  

De mange sten i jorden bliver fjernet og anvendt til at etablere små stenvolde 

omkring de skrånende jordstykker for at holde på vandet og undgå at top 
laget af jord bliver bortskyllet under de kraftige regnskyld. Herudover har 
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»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.«



familierne i mange tilfælde inddraget ekstra jord til afgrøde produktion.  
Der bliver gravet små plantehuller, hvori der kommes kompost så 
planterne har en bedre jord at gro i. Desuden plantes der i lige rækker for 
at optimere antallet af planter på jordstykkerne. Der anvendes de bedste 
sorter af majs, sorghum, bønner og soyabønner - højtydende og 
modstandsdygtige overfor tørke og sygdomme. På de enkelte jordstykker 
sker der samproduktion af to afgrøder, f.eks majs og bønner, således at 
jorden tilføres kvælstof fra bønnerne til gavn for næste sæson. I de 
kommende dyrkningsæsoner vil der endvidere blive praktiseret sædskifte 
for at undgå udpining af jorden. Der anvendes mikro-dosering med 
kunstgødning dels for at sikre tilførsel af nødvendige næringsstoffer til 
afgrødernes udvikling, dels for at mindske omkostningerne for familierne 
når de køber kunstgødning. 

En person fra hver familie modtager træning i de nye teknologier. Det er 
målsætningen at halvdelen heraf skal være kvinder. Som en del at 
træningen bliver familierne introduceret til fremstilling af kompost, der 
skal anvendes til gradvis jordforbedring.  

Imagine Burundi har doneret Moringa frø, således at hver familie får to af 
de meget hurtigtvoksende Moringa træer. Når træerne i den lille 

planteskole er ca. 30 cm høje bliver de uddelt til familierne. 

Moringa er nyttigt på en 
en lang række områder: 
Bl.a. er bladene meget 
mineral og vitaminrige, 
der kan presses olie til 
anvendelse i madlavning, 
til sæbefremstilling og til 
bio-brændsel og dele af 
træet kan også anvendes 
til dyrefoder. 

Den grønne revolution 
blev igangsat i midten af 
august, således at så 
mange forberedelser som 
muligt kunne være på 
plads da det begyndte at 

regne i slutningen af oktober. Den største risikofaktor i dette projekt er vejret, især regntidens rettidige 
komme og mængden af regn. Normalt er der een regntid, startende i sidste halvdel af september og 
varende indtil begyndelsen af maj. Det er hensigten at udvide aktiviteten til også at inkludere 
husdyrhold, formentlig med kaniner eller kyllinger. 
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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. 



Igangsættelsen af den grønne revolution har været mulig takket være en 
stor donation - på 50.000 kr. fra Spejdernes Genbrug i Farum. 

VOKSENUNDERVISNING 

En del af den voksne befolkning i Kamakara, især kvinder, har aldrig eller 
kun nogle få år gået i skole. Derfor startede vi tidligere i år et 
forsøgsprojekt, hvor vi tilbød undervisning i at læse, skrive og regne til en 
del af denne gruppe, i første omgang kun til kvinder, da der er den største 
chance for succes når der arbejdes gennem kvinder til at nå hele familien.  

Kvinderne er delt i to grupper, der på skift hver får to timers 
eftermiddagsundervisning tre gange om ugen, igennem et helt år. Det har 
vist sig, at der er en stor efterspørgsel efter mere undervisning, da 
kvinderne har fortalt til de andre i byen hvor skønt det er for første gang i 
livet at kunne læse og skrive. Derfor bliver voksenundervisningsprojektet 
nu udvidet med to yderligere hold med både kvindlige og mandlige 
deltagere. 

SYSTUEN 

Systuen har bl.a. produceret et antal vaskbare menstruationsbind, som er 
blevet uddelt til to grupper af kvinder: De store skolepiger og de kvinder 
som deltager i voksenundervisningen. Mange store skolepiger bliver væk fra skolen adskillige dage 
hver måned når de har menstruation, bl.a. fordi dette er et tabu område i Burundi. Gennem et 
skoleforløb er resultatet, at en stor del af pigerne får mange måneders færre undervisning end drenge. 
En sygeplejerske deltog i uddelingen af bindene og gav samtidig pigerne relevant undervisning 

 3

BYG1BYs FOKUS I 
BURUNDI 

For at sikre, at 
indsatserne i 
Kamakara kan blive 
bæredygtige og at 
hele befolkningen i 
byen får en mulighed 
for at komme ud af 
den absolutte fattig-
dom, er vores støtte 
fokuseret indenfor 3 
områder. 
Hovedaktiviteten er 
den igangsatte 
grønne revolution, så 
produktionen på de 
små lav produktive 
landbrug kan øges, 
hvorved alle kan få 
tilstrækkeligt at spise 
hver dag og 
derudover få en salgs 
indtægt fra nogle af 
afgrøderne. Til støtte 
for dette laves der 
dels en uddannelses-
mæssig indsats, 
inklusiv uddannelse 
af voksne i at læse, 
skrive og regne, dels 
en sundhedsmæssig 
indsats, da disse to 
områder er en 
forudsætning for en 
forbedret leve-
standard. En køns-
baseret tilgang med 
et stærkt fokus på 
kvinder vil være 
gennemgående i alle 
indsatser.



omkring hvad 
menstruation er mhp. at 
afmystificere dette. Det 
er hensigten at prøve at 
etablere en kommerciel 
produktion af vaskbare 
bind for på den måde at 
give systuen en 
permanent 
indtægtskilde.    

SNEDKERVÆRKSTEDET 

En gruppe på 10 har gennemgået et 4 måneders intensivt træningsforløb som snedkere. De har lært at 
producere en række 
forskellige møbler, 
herunder borde, stole, 
senge og skoledeske. 
Næsten alt er solgt, og de 
er nu igang med at 
etablere deres egen lille 
andelsvirksomhed, som 
fremover kan give dem 
en indtægt til livets 
opretholdelse. Der blev i 
august holdt en stor 
markedsdag i Kamakara, 
hvor produkterne fra 
snedkerværkstedet, 
systuen, dagligvare-
butikken og sæbe-
fabrikken blev fremvist 

til organisationer udenfor byen og til repræsentanter fra Rugombo kommune for at skabe 
opmærksomhed omkring hvad der produceres i Kamakara. 
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DRIKKEVANDFORSYNING 

En af de store udfordringer i Kamakara er at få tilstrækkeligt med 
rent drikkevand. De etablerede vandtanke kommer med et bidrag 
hertil, men kun i regntiden. Der eksisterer en vandledning med 
forsyning af vand fra Cibitoke, 11 kilometer fra Kamakara, men der 
er kun vand indimellem og der skal betales herfor. I slutningen af 
2016 blev der med støtte fra Water4 boret en brønd i Kamakara, 
men desværre indeholdt den ikke vand af drikkekvalitet som 
forventet. Men nu er der for alvor skabt et håb om at få løst 

udfordringen med den manglende drikkevandsforsyning. Think East 
Africa har fået en donation fra FN til at bore efter vand i det 
nordvestlige Burundi, og i slutningen af november kom de forbi 
Kamakara, hvor de med meget professionelt boreudstyr har etableret 
en vandpumpe i udkanten af byen. Der er etableret en vandkomite 
og Imagine Burundi foretager WASH (vand, sanitet og hygiejne) 
træning. WASH træningen er et godt supplement til sæbefabrikkens 
aktiviteter og de etablerede 19 offentlige toiletter.
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BYG1BYs BESTYRELSE: 

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

Knud Koldkjær, 
Næstformand, kkoldkjaer 
@ outlook.dk, tlf. 23 31 
91 33 

Gunnar Hansen, 
Kasserer, gunnarkamma 
@ gmail.com, tlf. 20 99 
62 15 

Anselme Bankambona, 
Sekretær, anselme_b @ 
hotmail.com, tlf. 28 76 
21 24 

Thorkild Høy, thorkild @ 
hoey.dk, tlf. 20 85 79 57 

Kristian Bendix, 
kr.bendix @ gmail.com, 
tlf. 30 49 92 04 

Susanne Mcintyre, susmc 
@ city.dk, tlf. 61 33 94 
18 

Kristina Villén, Suppleant 

Jørgen Jørgensen, 
Suppleant 

Adresse: Byg1By, Højelsevej 3, 4623 Lille Skensved 
Konto: Nykredit Bank: Reg nr.: 5479, Konto nr.: 1915840 
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 2017 gives op til 15.600 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 
Byg1By er medlem af: CISU - Civilsamfund i Udvikling 

http://gmail.com
http://outlook.dk
http://gmail.com
http://hotmail.com
http://city.dk
http://www.byg1by.dk
http://www.byg1by.dk
http://gmail.com
http://outlook.dk
http://gmail.com
http://hotmail.com
http://city.dk

