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Nyheter fra Tuleeni Orphans Home, mars 2018 

Kjære venner, kollegaer, naboer, familie, bekjente og ukjente!

 

I løpet av 12 år har vi sett hvordan Mama 

Faraji arbeider for barna, ungdommene og 

lokalsamfunnet og går 100% god for at 

pengene blir brukt på aller beste måte.  

Seks uker i Tanzania i januar og februar 

har gitt oss mange gode muligheter til å 

komme nærmere innpå aktivitetene, 

menneskene, utfordringene, drømmene og 

det utrolige arbeidet som gjøres av Mama 

Faraji i Tuleeni Orphans Home i Moshi og 

omegn, særlig i Uru.  

Landsbyen Uru ligger innimellom banantrær, mais, bønner og små hus og hytter. Det er en 

landsby med stor fattigdom forårsaket av sykdom og død (HIV/AIDS), arbeidsløshet 

      
Uru ser idyllisk ut, men her er det stor fattigdom og nød på flere nivå. 

og sosiale problemer som følger et utarmet samfunn. Landsbyen har skoler med mange elever 

og få lærere. Lærerne har liten utdanning og mangler fagkunnskap i en del fagene. De fleste 

lærere har 100-120 elever i klassen. 

                
Chombo Primary School i Uru med 450 elever og 4 lærere. Vi gikk forbi flere klasserom med elever uten lærer. 

Mama Farji fikk en liste over navn på 25 elever som var blitt utpekt som de i størst nød som trengte hjelp. 



2 

 

Utfordringer i skolesystemet i Tanzania 

For et par år siden bestemte presidenten at grunnutdanning i Tanzania skal være gratis. Dette 

høres veldig bra ut, men i virkeligheten har utdanningssystemet nå blitt enda mer utarmet. Det 

er ikke tilført mer penger til skolene etter bestemmelsen om gratis skolegang, og mange 

lærere som kanskje ikke hadde alle papirer i orden ble sagt opp på dagen. Ingen nye lærere ble 

ansatt for å erstatte disse. Mange skoler tilbød et måltid mat om dagen på skolen, enten betalt 

av donorer eller med bidrag fra foreldrene. For å sikre at dette ikke oppfattes som skolepenger 

har myndighetene bestemt at skolene ikke lenger får stå som ansvarlige for skolemåltider.  

Ungdommer på siden av samfunnet 

I Uru og andre landsbyer rundt Moshi er det mange ungdommer som ikke har noe 

meningsfullt å gjøre, de har verken jobb eller skole å gå til. Ifølge Human Rights Watch er så 

mange som 40% av tenåringer uten tilbud om videre skolegang i Tanzania. Mange har ikke 

fullført barneskolen, enten fordi familien trenger dem hjemme, ikke har råd til uniform etc., 

eller fordi de strøk til eksamen. Barna gis ikke store muligheter til å klare seg i 

utdanningsforløpet i skoler som mangler nødvendige ressurser og som har veldig lav 

lærertetthet. De får rett og slett ikke hjelp til å klare det elementære, og altfor mange går ut av 

barneskolen uten å kunne lese og skrive. Det gis ingen mulighet til å «gå om igjen» et år ved 

statlige skoler i Tanzania. For å komme videre må barna finne en privat skole som kan hjelpe 

dem til å fullføre barneskolen. Dette er for de fleste familiene økonomisk umulig, og barna får 

ikke mer utdanning. Mange kommer fra sosialt vanskeligstilte familier, og mange barn vokser 

opp under særdeles vanskelige forhold med vanskjøtsel, vold, seksuelt misbruk og 

rusmisbruk.  Mange av barna som har klart å komme inn på secondary school 

(ungdomsskolen) stryker til eksamen. Ifølge data fra Verdensbanken består færre enn en 

tredjedel av jentene ungdomsskoleeksamen. Styresmaktenes forskrifter sier at skolene skal 

utvise jenter som er gravide fordi de representerer brudd på god moral (
1
Human Rights 

Watch).  

Strykprosenten på O-leveleksamen (ungdomsskoleeksamen) i f.eks.matematikk ligger på 80-

90%. Heller ikke her gis barna muligheter til å ta opp igjen et skoleår eller ett eller flere fag de 

har strøket i dersom de ikke kan betale for privatskole. Dermed kommer disse barna ikke 

videre til videregående skole og/eller høyere utdanning. De få som faktisk har bestått 

ungdomsskoleeksamen har som oftest ikke mulighet til å gå videre til A-level eller Vocational 

College (videregående skole – studiespesialiserende eller yrkesrettet). På dette nivået må 

elevene betale skolepenger, og det er de fleste ikke i stand til. 

I landsbyene vil en derfor finne store grupper ungdommer uten jobb, uten utdannelse og uten 

videre håp om å komme seg videre i livet. Flere tyr til alkohol og narkotika, mange blir offer 

for prostitusjon. 

Tuleeni’s Outreach Programme: Ungdommer i fritt fall tilbys praktisk opplæring 

Mama Faraji har tatt tak i dette og har, i samarbeid med en komité som består av medlemmer 

i landsbyrådet og sosialarbeidere, identifisert mange ungdommer som lever under forhold 

beskrevet over her. Hun har startet et prosjekt i Rau (der hun selv bor, nærmere Moshi) som 

hun har kalt Tuleeni Vocational Training. Her kommer 20 ungdommer fra Uru og andre 

                                                 
1
 https://www.hrw.org/news/2017/02/14/tanzania-15-million-adolescents-not-school 
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områder rundt Moshi hver dag. Noen av dem må gå 2 timer hver vei fordi de ikke har penger 

til transport. Noen av ungdommene har så dårlige eller farlige hjemmeforhold at de bor på 

barnehjemmet i Rau, dvs i og rundt hjemmet til Mama Faraji. Det «gamle» Tuleeni Orphans 

Home er nå klasserom og aktivitetsområde for ungdommene. Her har de ansvar for ulike 

huslige plikter når de kommer om morgenen: gulvvask, kosting av gårdsplassen og 

inngangspartiet, mating og stell av grisene, fordeling av gråvann fra kjøkken, klesvask, 

vedhugging til kjøkkenet og andre oppgaver som holder bygningene og husholdningen 

vedlike. Slik får ungdommene en struktur i livet, god rytme på dagen og lærer praktisk arbeid.  

   

Det kostes og vaskes, grisene mates og gråvannet blir tømt utover grønnsakshagen. 

Helen, den yngste datteren til Mama Faraji som er utdannet hjelpepleier, og som ikke har fått 

jobb, har ansvar for prosjektet. Hun underviser i engelsk og et viktig fag, self-esteeem, eller 

     
Helen i en selfesteem-time.              Spørsmålene på tavla besvares og presenteres etterpå. 

selvfølelse/selvtillit. Disse ungdommene har blitt definert ut av storsamfunnet, er tapere i 

skolesystemet og har veldig liten selvtillit. Hver uke bygges dette sakte opp med konkrete 

øvelser og oppgaver, øvelse i å stå foran en gruppe og legge fram svar på oppgaver, tanker og 

meninger om ulike temaer eller for eksempel hvordan de vil jobbe neste uke mot mål de har 

satt seg. De får, kanskje for første gang, positive og oppbyggende tilbakemeldinger fra 

medelever og voksne og får en følelse av mestring. 

Hver uke har ungdommene undervisning i søm med en utdannet skredder. Noen har blitt 

riktig flinke. Gruppen har laget skjorter, skjørt og bukser til skoleuniformer. Disse er gitt til de 
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fattigste av de fattige barna ved en særdeles dårlig utrustet skole i Uru. Andre ting de lærer å 

lage, som «ballongbukser», skjørt, vesker, små poser/mapper og ryggsekker, selges til  

    
     Læreren i søm- og skredderfaget        Det er 4 symaskiner (3 leide), så sying skjer på omgang. 

tilfeldig besøkende for å dekke utgifter til materialer, leie av symaskiner og lønn til 

skredderlæreren.  

       
Eksempler på bukse og ryggsekker som sys av ungdommene 

Et annet fag er mat og helse. Ett av barna som har vokst opp på Tuleeni, Salome, har ansvaret 

for dette faget. De lærer å lage tradisjonell mat, lærer om helse og hygiene og om hvordan de 

kan dyrke egen mat. Entreprenørskap står også på programmet, og flere av elevene dyrker 

matvarer som kan selges, for eksempel bønner. 

   
Baking (frityrsteking) av kaker står på dagens program 
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Bananer er en viktig ingrediens i det tanzanianske kjøkken.          Bønner renses før de kokes med mais til makande. 

De har andre fag på timeplanen alt etter som hva de har tilgjengelig av lærekrefter. Da vi var 

der, underviste vi i engelsk og matematikk. De hadde førstehjelpskurs med en nederlandsk 

    
Mama Faraji demonstrerer førstehjelp på babydokke. Peter underviser matematikk og får elevene oppslukt av et 

matematikkspill. 

frivillig helsefagarbeider, tysk med en tysk ung dame som jobbet der som volunteer (frivillig). 

De har forming (kreativitet) og sport. Fag på timeplanen vil endre seg alt ettersom hvem de 

får tak i. Vår guide på en dagstur til Kilimanjaro som selv har bodd på Tuleeni, Magnus, 

hadde tidligere undervist ungdommene om turistnæringen og forvaltning av naturen. 

 

Selv om tilbudet på Tuleeni Vocational 

Training ikke gir noen formell utdanning, 

er det så populært at det er lange 

ventelister på å få være med her. 

Ungdommene får anerkjennelse og en 

følelse av å være verdt noe, lærer 

samarbeid og å mestre oppgaver alene eller 

sammen med andre ungdommer og 

voksne.

 Du får bare lyst til å gråte når du hører historiene til mange av disse ungdommene. Mama 

Faraji gråter ikke, hun skaper et sårt tiltrengt tilbud. Hun får ingen offentlig støtte til dette, og 

det er pengene fra Norge som driver det. Men disse pengene skal rekke til så mye, så det er 

hele tiden en kamp for å holde dette gående. 

En av ungdommene hadde klart ungdomsskoleeksamen, men faren og bestemora hadde ikke 

råd til å sende henne til videregående skole. Vi tok med et belgisk ektepar vi var blitt kjent 

med til Tuleeni, og de har tatt på seg å betale for denne jentas helse- og sosialutdanning ved 
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Nursing College. Mama Faraji har fått inn to andre jenter på en privat skole som vil hjelpe 

dem til å få ungdomsskoleeksamen. Ett skoleår koster rundt kr 4000,- pr barn/ungdom.  

Barnehjemmet i Rau 

Det bor fortsatt rundt 20 barn i Rau, men 

de har altså flyttet ut av «gamle» Tuleeni 

Orphans Home. Noen bor i et annet bygg 

som huser Akili Nursery School på dagtid, 

andre bor i huset til Mama Faraji. Noen går 

på primary eller secondary school i 

nærområdet, noen på college. De «store» 

Tuleenibarna Gunde (v) og Lillian 

(midten) er matrons, eller forstandere for 

barna som bor her.    

 

Hvordan blir noen barn barnehjemsbarn? 

Jente, 5 år 

For å illustrere hvilke skjebner som ligger bak vedtak om å be om at barn blir sendt til Tuleeni 

vil vi fortelle om ett av barna, en femårig, som nå er i trygge omgivelser på Tuleeni. Dagen 

før vi dro hjem var Mama Faraji i et rettsmøte for å sikre at barnet fikk fortsette å bo på 

Tuleeni. Faren skulle slippes ut av fengsel samme dag og ville ha tilbake jenta. Han har sittet 

inne for å ha først voldtatt bestemor, så mor og så datteren på 5 år. Faren fikk ikke med seg 

datteren hjem etter rettsmøtet. Jenta er i sikkerhet, men situasjonen nå som han er ute kjennes 

farlig for de som bor og jobber på Tuleeni.   

 

Junior, 11mnd 

Peter og jeg fikk en opplevelse vi aldri vil glemme. Vi ble med til en hytte hvor en bestemor 

bodde med en baby på 11 mnd kalt Junior, en 6-åring og en 11-åring. Moren døde i barsel da 

Junior ble født. Ekstrem fattigdom er ikke vakkert eller eksotisk. Bestemoren hadde gått til 

Rau for å be Mama Faraji om hun vær så snill ville ta seg av Junior. Hun maktet ikke å ta vare 

på ham. Hun eide ingen ting, hadde ingen inntekt. De to eldste barna var kledd i filler, var 
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skitne, tynne og apatiske eller triste – her er det vanskelig å finne ord. Vi har aldri sett en slik 

ekstrem fattigdom. Mama Faraji fortalte at det eldste barnet gikk på skole, og 6-åringen hadde 

hun fått inn på skolen med hjelp av penger fra Norge, eller nå, Friends of Tuleeni Children. 

Junior ble gitt over til Mama Faraji, og vi kjørte bort. Igjen satt en trist 6-åring som mistet 

lillebroren sin og en bestemor som visste at hun hadde handlet rett. Det var utrolig sterkt. Det 

er litt av et ansvar å ta ansvar for et slikt lite liv. Helen, minste datteren til Mama Faraji, ble 

«mamma» over natta. Hun har fått hovedansvaret for Junior, men hun har mange gode  

    
Helen med Junior.       Ungdommene "slåss" om å få passe Junior. 

  

hjelpere i de andre barna og ungdommene i Rau. Vi har sett hvordan Junior på kort tid 

forandret seg fra en syk og alvorlig baby til en glad og trygg solstråle som får medisinsk 

behandling og masse kjærlighet og omsorg.  

Gutt, 17 år 

En ungdom har bakgrunn som gatebarn fra en by ved kysten. Han kom til Tuleeni som 11-

åring. Han kunne ikke lese eller skrive, men fikk starte i 4.klasse på skolen der Mama Faraji 

jobbet som lærer. De klarte ikke å lære ham å lese og skrive ordentlig, det var ikke enkelt for 

ham å tilpasse seg et «normalt» liv, men han var, og er, en god gutt. Det muslimske 

hjemmemiljøet i byen han kom fra ville gifte ham bort med en 13-årig jente i fjor, da han selv  

           

     Mama Faraji og O.    George hjelper med å bære madrass og bøtte, og også til å fylle inn skjema 
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var 16 år. Mama Faraji truet med å melde miljøet til politiet. I samråd med hjemmemiljøet ble 

de enige om å sende gutten til en muslimsk secondary school. Det ble et opphold med mange 

nederlag. Han mistrivdes så mye at Mama Faraji tok ham ut.  

Under oppholdet vårt ble Oda (barnebarn) og jeg med Mama Faraji og ungdommen til en 

yrkesskole (pensjonatskole, noe som er vanlig på secondary school nivå i Tanzania). Han var 

så stolt, var blitt utstyrt med en kiste med foreskrevet innhold, en madrass og en plastbøtte 

han kunne bære vann med og vaske klærne sine i. 

Vi var med på møte med rektor og sekretæren som tok imot skolepengene og kontrollerte at 

alt utstyret var i henhold til utstyrslista. Dette var en lykkedag for gutten som skulle starte på 

«maskin- og mek»-linja.  

       
"Har du kopp og fat i kassa di"? Alt innholdet blir kontrollert etter foreskrevet liste. Skolen har også snekkerlinje. 

Selv om han ikke vil klare den teoretiske delen av opplæringen, vil han lære en god del 

praktiske ferdigheter som han kan bruke i en eller annen jobb etterpå.  

Støtte til videre utdanning for barnehagearbeider 

Josephine, et av de eldste barna fra Tuleeni, har i flere år hatt ansvaret for barn i 

barnehagealder ved barnehagen Akili. Hun har lenge hatt et sterkt ønske om å begynne på et  

Diploma-studium i Early Childhood Development. Hun hadde et Certificate (6-9 mnd kurs), 

men ville så gjerne lære mer! Hun er enslig mor for to barn og hadde ikke økonomi til å 

studere videre. Nå vil hennes drøm gå i oppfyllelse. Noen ansatte ved Dronning Mauds Minne 

Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) betaler for hennes 2-årige utdanning!  

     

Josephine og datteren Josephine får vite at utdannelsen hennes vil bli sponset! 
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Tuleeni Children’s Home i Uru 

Uru er landsbyen Tuleeni har det nybygde barnehjemmet hvor det nå bor 40 barn. 

Myndighetene har bestemt at Orphans er stigmatiserende, og det nye navnet er Tuleeni 

Children’s Home (TCH), et fint og riktig navn, synes vi. Stiftelsen heter fortsatt Tuleeni 

Orphans Home. Mange av barna som før bodde ved Tuleeni Orphans Home i Rau er nå flyttet  

hit. 

          
Oda og Anne Sine med Mama Faraji                                                      Inne på gårdsplassen. 

utenfor porten til barnehjemmet i Uru. 

                
Mange av barna ved Tuleeni Children's Home i Uru 

Mama Faraji fortalte at de må finne alternative måter å arbeide på for å hjelpe flere barn, men 

samtidig holde kostnadene nede. Som en del av Outreach-programmet samarbeider hun i en 

komité bestående av medlemmer i landsbyrådet og sosialarbeidere. De hjelper foresatte i 

    

Tuleenibarn i lek på gårdsplassen 
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hjemmemiljøene til barna til å bli bedre omsorgspersoner. Barn kan bli tatt inn i 

barnehjemmet for, for eksempel 3-4 måneder mens det arbeides med dette. I noen tilfeller er 

det mulig å tilbakeføre barna, andre ganger blir barna boende permanent.  

Da vi besøkte barnehjemmet sto det flere personer utenfor porten for å be om hjelp. Mens vi 

gikk langs veiene og stiene ble Mama Faraji stoppet flere ganger, også da hun satt i bilen vi 

kom med. 

                        
Det står alltid folk utenfor og venter til Mama Faraji                      Slik må man være tildekt.  

kommer ut av porten. 

Noen kom for å takke for at hun hadde hjulpet med legebehanding eller skolegang. Det er et 

utrolig stort press på henne hele tiden, hver dag. Mama Farajis rolle innebærer at hun følger 

opp skikken i kulturen ved for eksempel dødsfall. Vi fikk vite at bestemoren til en av 

ungdommene var død, og vi ble vi med Mama Faraji på et kondolansebesøk i landsbyen. Vi 

måtte alle kle oss etter Chagga-tradisjonen med tildekte skuldre.  

Tuleeni trenger fortsatt støtte  

Det hviler en stor byrde på Mama Farajis skuldre, både økonomisk, sosialt og emosjonelt. Vi 

har gitt Mama Faraji forsikring om at vi skal fortsette å samle inn penger, helst mer enn 

tidligere, slik at hun har større forutsigbarhet for å kunne dekke alle utgiftene til helse, mat, 

utdanning, outreach-programmet og generell drift. Det er derfor av største viktighet at vi, 

Friends of Tuleeni Children trapper opp vår finansielle støtte slik at de mest sårbare barna, 

de som bor på barnehjemmet, kan få fortsette på sine skoler og bli boende på barnehjemmet.  

 

 

 

 

 

 

Vi håper at vi får mange nye givere .  

Vi kommer også til å søke Skatteetaten om 

at bidragsytere kan få skattefradrag for 

årlige gaver større enn kr 500,-.  

 Kontonummer er: 9713 592 9437 

 Vipps til 41226204.  

Hilsen Anne Sine og Peter van Marion

Friends of Tuleeni Children er registrert som 

ideell organisasjon 

Friends of Tuleeni Children ble stiftet av oss 

5.mars 2018. Vi har fått et eget foreløpig styre og 

har egne vedtekter. 21.mars fikk vi tilbakemelding 

fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret at vi 

nå er registrert med organisasjonsnummer 

920 566 774. Vi er også registrert i 

Frivillighetsregisteret. Friends of Tuleeni 

Children er åpen for å tegne medlemskap. 

Medlemskap er gratis. Dersom du vil bli medlem, 

skriv en epost til styreleder Anne Sine van Marion, 

epost: annesinevanmarion@gmail.com, med 

navn, adresse, epostadresse og telefonnummer.  

 

 

mailto:annesinevanmarion@gmail.com
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