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Tuleeni Orphans Home 

Nyhetsbrev november 2018 
 

Det har nærmest blitt en tradisjon at vi sender ut et nyhetsbrev på slutten av året. Tidligere i år, i 

januar-februar, hadde vi et lengre opphold i Moshi i Tanzania. Vi tilbrakte mange dager på 

barnehjemmet. Det ga oss god anledning til å følge med i og få et godt innblikk i hverdagen på 

Tuleeni  Orphans Home. Vi hadde mange gode samtaler med Mama Faraji og med flere av hennes 

nærmeste medarbeidere om de mange utfordringene som Tuleeni møter i lokalsamfunnet og i møtet 

med det offentlige. Igjen lot vi oss imponere over hva Mama Faraji og hennes medarbeidere får til 

med så lite ressurser. Og det er 

ingen tvil om at hver eneste krone 

som blir sendt fra Norge blir brukt 

til barnas beste – her er det 

ingenting som forsvinner 

underveis! Vi fikk med oss mange 

nyheter og inntrykk fra Tuleeni, og 

da vi kom tilbake til Trondheim var 

det ikke vanskelig å skrive et ekstra 

langt nyhetsbrev med mange 

nyheter og detaljer. Det nevnte 

nyhetsbrevet ble sendt ut med 

epost den 23. mars i år. Dersom 

noen ønsker det tilsendt på nytt, er 

det bare å gi oss beskjed pr. epost.   

 

Outreach-programmet 

Allerede mens vi var i Moshi tidligere i år var det klart at Mama Faraji ønsker å hjelpe så mange hun 

makter, men hun ser ikke for seg at Tuleeni skal kunne klare å ta i mot flere barn som skal bo fast på 

barnehjemmet. Hun ønsker i størst mulig grad å hjelpe barn og barnefamilier ved å gi hjelp på lokalt 

nivå, slik at lokalsamfunnet aktiveres til å gjøre en innsats. Derfor er outreach-programmet blitt en 

viktig satsing i tillegg til selve barnehjemmet, og dette programmet vil også framover være viktig for 

Tuleeni. Ca 30 barn får i dag skolegang gjennom outreach-programmet. Det innebærer at Tuleeni 

sørger for at disse barna har et hjem, enten hos en av foreldrene dersom de lever, eller hos 

slektninger, hos en fosterfamilie eller hos andre i lokalsamfunnet. Videre innebærer det at Tuleeni 

følger opp disse familiene spesielt og gir økonomisk hjelp for å kunne dekke utgiftene til barnas 

skolegang. Samtidig er Tuleeni i ferd med å starte opp et skoletilbud på de to laveste trinnene i 

barneskolen. Mama Faraji er jo selv barneskolelærer, og har tidligere vært med på å starte opp en 

barneskole. Tuleenis skoleprosjekt skal være et lavkosttilbud, men av betydelig bedre kvalitet enn 

den offentlige skolen. I landsbyen Uru, der Mama Faraji selv er vokst opp, sto det svært dårlig til med 

den lokale offentlige barneskolen. Vi besøkte den i januar i år, og viste noen bilder i nyhetsbrevet av 

mars i år. Siden har den lokale offentlige barneskolen fått hjelp av en utenlandsk giver, gjennom 
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Tuleeni , til blant annet å pusse opp ett av de nedslitte klasserommene. Tanken bak alt dette er at 

den hjelpen som er mest effektiv og kommer flest til gode på sikt, er den hjelpen som setter 

lokalmiljøet i stand til selv å møte utfordringene.   

Ungdommer i fritt fall 

Et annet lovende initiativ innen Tuleenis outreach-program er et tilbud for tenåringer i lokalmiljøet 

som ikke har et skoletilbud og heller ingen jobb, og som står i fare for å falle helt utenfor samfunnet. 

Alle kommer fra sosialt vanskeligstilte familier og vokser opp under særdeles vanskelige forhold med 

vanskjøtsel, vold, seksuelt misbruk og rusmisbruk. De møter på «det gamle» barnehjemmet i Rau 

fem dager i uka. Målet er at de får struktur og god rytme på dagen, lærer praktisk arbeid, får et 

minimum av allmennkunnskap, bygger opp selvtillit og får en struktur i livet. Tilbudet er populært. 

Flere av disse ungdommene må daglig gå to timer hver vei for å kunne være med på dette 

programmet.  For enkelte av dem er hjemmeforholdene så vanskelige og utrygge at de i perioder må 

bo på barnehjemmet.                      

Tanzania har nylig dessverre kommet i medienes søkelys på grunn av hårreisende behandling av 

homofile og innføringen av en knallhard behandling av jenter som blir gravide under skolegangen. 

For jenter som blir gravide er det nå ingen nåde, de blir utvist fra skolen og kan heller ikke komme 

tilbake etter fødselen for å gjøre ferdig skolegangen. Vi nevnte dette allerede i Nyhetsbrevet av mars 

2018, spesielt med tanke på hvilken betydning Mama Farajis outreach-program for ungdommer i fritt 

fall har for disse jentene. Nå har myndighetene offisielt skjerpet denne «regelen» ytterligere.  De 

som blir rammet av dette er en gruppe i samfunnet som allerede er meget utsatt og sårbar. Mange 

har reagert med avsky på dette, og politikere i flere land ønsker å sette i verk tiltak for å tvinge 

tanzanianske myndigheter til å reversere denne innskjerpingen. Se mer om dette i The Guardian av 

15. november i år: https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/15/world-bank-

pulls-300m-tanzania-loan-over-pregnant-schoolgirl-

ban?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR11R3hoS6V6arQsKe_z_1i7TbQX1dTBfhX2uS9Q3pl0GVgyKhn5-

uVc2js  

 

Tuleeni og religion 

Tuleeni Orphans Home er en ikke-religiøs stiftelse. Det 

betyr ikke at religion ikke spiller en rolle. I Tanzania er 

rundt 61 % av befolkningen kristne og 35 % er 

muslimer. Både kristne og muslimske høytider feires 

med barna ved Tuleeni Orphans Home, og alle barns 

religion blir respektert og tatt på alvor. Slik blir hele 

barnet ivaretatt. Her er et bilde fra Id-festen hjemme 

hos Mama Faraji. 

 

 

Tuleeni  Norge 

Vel  hjemme i Norge har vi lagt ned en del arbeid i å etablere en mer organisert struktur rundt 

innsatsen for å hjelpe Tuleeni. I mars 2018 ble Friends of Tuleeni Children stiftet som en ideell 

Fra Id-festen i august i år. Barna er pyntet og maten er ekstra fin  

https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/15/world-bank-pulls-300m-tanzania-loan-over-pregnant-schoolgirl-ban?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR11R3hoS6V6arQsKe_z_1i7TbQX1dTBfhX2uS9Q3pl0GVgyKhn5-uVc2js
https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/15/world-bank-pulls-300m-tanzania-loan-over-pregnant-schoolgirl-ban?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR11R3hoS6V6arQsKe_z_1i7TbQX1dTBfhX2uS9Q3pl0GVgyKhn5-uVc2js
https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/15/world-bank-pulls-300m-tanzania-loan-over-pregnant-schoolgirl-ban?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR11R3hoS6V6arQsKe_z_1i7TbQX1dTBfhX2uS9Q3pl0GVgyKhn5-uVc2js
https://www.theguardian.com/global-development/2018/nov/15/world-bank-pulls-300m-tanzania-loan-over-pregnant-schoolgirl-ban?CMP=share_btn_fb&fbclid=IwAR11R3hoS6V6arQsKe_z_1i7TbQX1dTBfhX2uS9Q3pl0GVgyKhn5-uVc2js
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organisasjon. Friends of Tuleeni Children er registrert i Enhetsregisteret og i Frivillighetsregisteret. Vi 

har søkt Skatteetaten om at våre bidragsytere kan få skattefradrag for årlige gaver større enn kr 500,. 

Foreløpig har vi fått avslag på dette, men vi følger opp og søker på nytt. Friends of Tuleeni Children, 

eller ofte bare kort Tuleeni Norge, har valgt et styre og årsmøte 2018 er avholdt. 

 

Loppemarked og bokmarked  

Den 8. september i år sto Tuleeni Norge som arrangør av et loppemarked på Sverresborg Skole i 

Trondheim. Det var første gangen vi satset på å samle penger på denne måten. Loppemarkedet ble 

en stor suksess, ikke minst takket være alle som stilte opp både før, under og etter loppemarkedet. 

Uten denne imponerende dugnadsinnsatsen hadde vi neppe klart dette.  På Dronnings Maud Minne 

Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) arrangeres årlig et bokmarked, hvor inntektene går 

til et veldedig formål. I år ble det bestemt at inntektene skulle gå til Tuleeni. Det var en veldig gledelig 

overraskelse å få et sånt bidrag!  

Logo 

Tuleeni Norge (Friends of Tuleeni Children) har fått egen logo. Logoen er 

utarbeidet av dyktige medarbeidere hos BERRE Kommunikasjonsbyrå som eies 

av Lasse Berre. Lasse har gitt dette i gave til Tuleeni Norge. På Facebooksida 

vår, og etter hvert på Instagramkontoen vår vil dere kjenne igjen logoen. 

Martin Vingen hos BERRE kommunikasjonsbyrå skriver dette om ideen bak 

logoen:  «Logoen tar utgangspunkt i kraften av samhold som Tuleeni Norge 

står for. Symbolet forestiller barn, stående sammen – som én enhet. De 

former en sirkel som i en lek, hvor formen symboliserer sterkt samhold. 

Sirkelen sender også et signal til alle mennesker, uansett alder – om å ta 

ansvar for hverandre, å være et godt medmenneske og å vise empati.» 

 

Hva trenges det penger til?                                                                                                                                    

Til nå har de månedlige overføringene fra Norge dekket omtrent halvparten av behovet i Tuleeni. 

Pengene vi har sendt har gått til mat, klær og helsestell, utgifter til leie av lokaler, leie av jordstykket 

der det dyrkes mais og bønner, samt utgifter til skolegang. En annen viktig giver har også bidratt 

gjennom flere år, men denne giveren satser nå på å bygge opp et eget skoletilbud, og vil gradvis 

trappe ned bidragene til Tuleeni. Vårt mål er å trappe opp og øke de norske bidragene til Tuleeni, slik 

at virksomheten ved  

barnehjemmet kan videre-

føres på dagens nivå. Det 

betyr at pengene fortsatt 

vil gå til mat, klær og helse 

og ikke minst til barnas 

utdanning, samt til de 

andre utgiftene som de 

norske bidragene har 

dekket til nå.  

Med penger fra Norge leier Mama Faraji et 
jordstykke. Her dyrker de mais og bønner. 
Bildet er fra årets innhøsting av bønner. 
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Minibuss                                                                                                                                                             

Mama Faraji har aldri bedt oss om penger, og hun vil nødig fortelle 

oss hvor mye penger hun egentlig trenger. Men via sønnen hennes, 

Emmanuel, har vi likevel fått vite at hun har et stort ønske, akkurat 

nå. Hun ønsker veldig gjerne at de skal være i stand til å skaffe seg en 

brukt minibuss eller noe lignende. Dette for å sikre trygg transport 

av barna til og fra skole, samt å ha ekstra sikkerhet dersom det 

inntreffer sykdom eller noe annet skulle skje med barna, spesielt om 

natta.  

 

 

Forutsigbarhet og langsiktighet 

Vårt mål er å samle inn så mye penger som mulig til barnehjemmet, gjennom både engangsgaver og 

faste månedlige bidrag. Vi ønsker at bidragene som kommer gjennom TULEENI NORGE kan skape 

økonomisk sikkerhet og forutsigbarhet for Mama Faraji og hennes medarbeidere.  Først og fremst 

handler det om å kunne dekke behovet for mat, klær og helsestell, og ikke minst barnas skolegang. 

Men det betyr også at de kan drive mer langsiktig planlegging, at de også kan bruke noe penger på 

vedlikehold og innkjøp av nødvendig utstyr og hjelpemidler, om mulig også den etterlengtede 

minibussen (!) og blant annet tørre å sende flere av barna inn på gode utdanningsløp selv om det 

koster litt og kan innebære utgifter i mange år framover. 

 

Takk til alle 
Vi vil med dette takke alle som har gitt bidrag til barnehjemmet. I år takker vi dessuten også spesielt 

alle de som var med og gjorde en innsats for å få gjennomført loppemarkedet, samt de som sto bak 

årets bokmarked på Dronning Mauds Minne. Videre takker vi Berre Kommunikasjonsbyrå for mange 

gode råd og konkret hjelp til å profilere Tuleeni Norge. Vi takker også Pensjonistforeningene ved 

NTNU og Dronning Mauds Minne for at vi fikk anledning til å presentere Tuleeni Orphans Home.  

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. Tuleeni 

trenger vår støtte! Det er helt utrolig hva de har klart å få til med de pengene som har kommet fra 

Norge så langt. Vi sørger for at alle pengegaver som kommer inn på kontoen blir sendt og kommer 

fram til barnehjemmet uten noen form for «omkostninger»! 

Mama Faraji-kontoen er 1506 06 08528 

God Jul og Godt Nytt År. 

 

Anne Sine og Peter van Marion 
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Kontakt 

 

TULEENI NORGE – Friends of Tuleeni Children   

Org. nr 920 566 744 

Vipps: 515082 

Kontonr: 1506 06 08528 

 

Anne Sine og Peter van Marion 

Tlf 41226204 

annesinevanmarion@gmail.com 

 

 

 

 

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. Eller skriv den ut fra 
vedlagte pdf-fil.  

  


