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Kjære givere og venner av Tuleeni Orphans Home

I januar-mars i år hadde vi igjen anledning til å besøke barnehjemmet i Moshi. Det ble et hjertelig 

gjensyn, med både de voksne og barna. I fjorårets nyhetsbrev skrev vi blant annet om hvordan 

mange av de «store» barna etter hvert tar over viktige roller i driften av barnehjemmet. Emmanuel 

(25), Mama Farajis nest eldste sønn, har fullført utdanning innen økonomi og IKT. Han tar seg av alt 

av regnskap og øvrig administrasjon og får en stadig viktigere rolle i ledelsen av barnehjemmet. Vi 

hadde flere gode, lange samtaler med Mama Faraji og Emmanuel. Vi fikk høre om alt som hadde 

skjedd i året som hadde gått, og vi fikk utførlige svar på alle de spørsmålene vi stilte om barna og om 

driften av hjemmet.  

 

 

Mama Faraji med noen av de største barna: Prisca (midten),                                                                                                                    
daglig leder av den nye avdelingen i Uhru, og Gunda (t. h.),                                                                                                           
daglig leder av det gamle barnehjemmet i Rau 

 

Som «Norwegian Friends of Tuleeni» (se http://www.tuleenihome.org/norwegian-friends-of-

tuleeni/) er vi ikke de eneste som støtter barnehjemmet. Men 

det norske bidraget som månedlig blir overført til barnehjem-

met er ifølge Emmanuel av uvurderlig stor betydning. Med 

bidraget fra Norge klarer de faktisk å dekke det meste av de 

løpende utgiftene til driften av det «gamle» barnehjemmet i 

bydelen Rau i Moshi. De norske pengene brukes også til å betale 

leie for et jordstykke der de dyrker mais og bønner. Maten de 

dyrker selv dekker omtrent halvparten av all mat som går med i 

det gamle barnehjemmet i Rau. Noe av pengene fra Norge blir 

også brukt til skole og utdanning av barna. Både Emmanuel og 

Mamma Faraji er helt klare på dette punktet: de norske 

bidragene er helt avgjørende for driften av barnehjemmet i Rau.  

 

Mama Faraji 

Da vi møtte henne for første gang i 2006 i byen 

Moshi i Tanzania, presenterte hun seg for oss 

som Mama Neema, etter tradisjonen i 

Tanzania, fordi hennes første barn heter 

Neema. Hennes «ordentlige» navn er Flaria 

Faraji. Siden hun er mamma til så mange flere 

barn nå, kaller hun seg nå helst Mama Faraji. 

 

 

 

 

 

Emmanuel (25) 

http://www.tuleenihome.org/norwegian-friends-of-tuleeni/
http://www.tuleenihome.org/norwegian-friends-of-tuleeni/


Og det viktigste av alt er at dette er støtte de kan regne med. Selv om beløpet som blir overført kan 

variere litt fra måned til måned, vet de at dette er noe som er varig, noe de kan regne med. Det betyr 

at de kan planlegge og det igjen skaper trygghet og forutsigbarhet.                                          

I året som har gått ble også den nye avdelingen av barnehjemmet i landsbyen Uhru, utenfor Moshi, 

tatt i bruk. Vi skrev om den nye avdelingen allerede i nyhetsbrevet i fjor. Med penger i hovedsak fra 

Norge ble det mulig å kjøpe en byggetomt i Uhru , og med god hjelp av den amerikanske stiftelsen 

Neema International, samt en del andre amerikanske givere startet byggingen. Sent i 2016 sto altså 

et helt nytt barnehjem ferdig. Den nye avdelingen av barnehjemmet er nå et hjem for 26 hjemløse 

barn og fungerer samtidig som et lokalt Community Centre. Det økonomiske ansvaret for bygge-

prosjektet og det meste av driften ligger hos de amerikanske sponsorene. Regnskapsmessig holdes 

dette prosjektet adskilt fra det som skjer i det «gamle» barnehjemmet i Moshi. Våre gaver fra Norge 

går, som tidligere, til utdanning av de barna som går i den offentlige skolen og til den daglige driften 

av hjemmet for barna som er i barnehjemmet til Mama Faraji i Moshi, mens de andre giverne tar 

ansvar for det som skjer i det «nye» barnehjemmet i landsbyen Uhru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens antallet barn i Tuleeni har økt kraftig i en årrekke, er det nå stopp. Nå skal vi holde antallet 

barn stabilt, sier Emmanuel. Av barna som bor fast og får all omsorg dekket i Tuleeni, er det 26 i det 

gamle barnehjemmet i Rau og 26 i det nye barnehjemmet i Uhru. Videre er det ca 30 «outreach 

children», som er barn som ikke bor i 

Tuleeni, men som får hjelp til å ta 

utdanning. Både i Rau og i Uhru har Tuleeni 

etablert Day Care Centre, et tilbud for barn i 

barnehagealder.  Det er ca 30 plasser i hver 

av disse barnehagene, som fordeles på de 

minste barn som bor i Tuleeni og barn 

«utenfra».  Det er meningen at det skal tas 

betaling for de barna som ikke bor i Tuleeni, 

Jublende glad for tidlig pensjon 

I alle de årene hun har stått på for barna, har 

Mama Faraji (57) vært i full jobb som 

barneskolelærer. Det har vært tøffe år, det 

innrømmer Mama Faraji gjerne. Og det ble ikke 

lettere med årene da hun ble «Mamma» for 

stadig flere barn. Derfor håpet hun inderlig at 

hun ville komme i betraktning for å gå av 

tidligere enn ved den normale aldersgrensen 

som i Tanzania er 60 år. Gleden var stor da hun 

i sommer fikk beskjed om at hennes søknad om 

å slutte i jobb var innvilget. For oss kan det 

høres flott ut at folk i Tanzania kan slutte å 

jobbe når de er 60 år, og eventuelt kan søke om 

tidlig pensjon ved 57 år. 

 

Men i Tanzania er 60 år en ganske høy 

alder. Forventet levealder ved fødsel i dag 

er 64,9 år. For de som ble født i 1960 var 

den 43,7 år. Kun 3,8 % av befolkningen i 

Tanzania er over 64 år, mens tilsvarende 

tall for Norge er 16 %. 

 

 

 

 



og ved å organisere  

barnehagenvirksom-

heten som en selv-

stendig enhet med 

navnet Akili Foundation, 

utenom barnehjemmet, 

er det et håp om at de 

kan få noe støtte fra det 

offentlige.  

 

 

 

 

I landsbyen Uhru finnes det ikke skole, og her vil Mama Faraji på sikt forsøke å starte en barneskole. 

Som om det ikke er nok, er hun primus motor i en kvinneforening i landsbyen Uhru, hvor det er mulig 

for lokale kvinner å låne penger til oppstart av næringsvirksomhet, som for eksempel oppdrett og 

salg av griser, høner etc. I fjorårets nyhetsbrev skrev vi også om vann-/sanitærprosjektet i Uhru, som 

har til hensikt å sørge for at alle hus i landsbyen får en enkel utedo (istedenfor å gjøre fra seg blant 

banantrærne) og en vannkran hvor de kan vaske fingrene etter toalettbesøk. 

 

Grisebingen. I januar var det seks grisunger, hvorav fire skulle selges. 

 

Toalett- og håndhygiene er noe Mama Faraji er meget opptatt av, og i Akili Day 
Centre er det nettopp blitt installert ordentlig do med et enkelt rør-/kransystem som 
gjør det lett for de små å vaske fingrene etter toalettbesøk.    

  

 



Takk til dere 

Vi vil med dette takke alle som har gitt penger til barnehjemmet. Vi 

håper at dere som leser dette nyhetsbrevet, enten dere allerede er 

støttespillere for barnehjemmet eller om dere er «nye», vil være med å 

sikre driften av barnehjemmet. Det viktigste er at Mama Faraji og 

Emmanuel vet at det kommer penger, slik at de kan planlegge. Det er 

helt utrolig hva de har klart å få til med de pengene som har kommet fra 

Norge så langt. 

Barnehjemmet har bruk for alle gaver, enten dere vil gi et fast månedlig 

beløp, av og til, eller som engangsgave. Vi sørger for at alle pengegaver 

som kommer inn på kontoen blir sendt og kommer fram til barne-

hjemmet uten noen form for «omkostninger»! 

Mama Faraji-kontoen er  9713 59 29437 

Eller Vipps til (+47) 412 26 204 

God Jul og Godt Nytt År. 

 

Vennlig hilsen  

Anne Sine og Peter van Marion 

 

 

 

 

Årets julegave? 

Dersom du vil gi en julegave som 
du synes er meningsfull kan det 
kanskje være en gave til Tuleeni 
Orphans Home? Her er «årets 
julekort». Send oss en epost og vi 
sender deg så mange kort du 
ønsker. Om du vil, kan du også 
skrive ut vedlagte pdf-fil på din 
egen printer 

  


