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Tuleeni Orphans Home  
Nyhetsbrev desember 2016 

 

Kjære givere og venner av Tuleeni Orphans Home 

I desember i fjor kunne vi sende dere et nyhetsbrev med utførlige detaljer og mange bilder etter at vi 

hadde besøkt Tuleeni Orphans Home i november det året. I år har vi ikke besøkt barnehjemmet, og 

årets nyhetsbrev baserer seg derfor i stor grad på den skriftlige (email) kontakten vi har med Mama 

Neema og den nye nestlederen for barnehjemmet, Mama Neemas nest-eldste sønn, Emmanuel. 

Vi skrev i fjor om at det legges stor vekt på at barna i barnehjemmet får utdanning. Mange av de som 

etter hvert har blitt større, går nå på videregående skole og enkelte studerer på høgskole eller 

universitet. Noen av de eldste har funnet seg arbeid utenfor, og noen har fått seg jobb på 

barnehjemmet. Prisca (29) og Josephine (32) er blant de eldste i barneflokken til Mamma Neema. 

Prisca har tatt utdanning innen sosialt arbeid og er den daglige lederen av barnehjemmet. Josephine 

er utdannet som barne- og ungdomsarbeider og er leder for barnehjemmets barnehage. George (27), 

som også er en av de eldste i barneflokken, har startet et eget firma innen turistnæringen. Emmanuel 

(24) jobber noen dager i uka for sin bror George og noen dager i uka som Mama Neemas høyrehånd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mama Neema (56) 

Det var i mai 2016, i byen Moshi i Nord 

Tanzania, at vi møtte henne for første gang. 

Hun presenterte 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.  Allerede som 

ganske liten ble hun foreldreløs og hun vokste 

opp hos sin bestemor i en landsby utenfor 

Moshi. Hun var ikke den eneste som var 

foreldreløs, hennes bestemor tok seg av flere 

barn som ikke hadde foreldre som kunne gi 

dem omsorg. Men bestemor hadde kun råd til 

å sende ett av barna på skole, og valget falt på 

Flaria. Hun fikk denne sjansen, hun grep den, 

og klarte å utdanne seg som lærer. Fram til 

omkring 2001 bodde hun i et lite hus i bydelen 

Rau i Moshi sammen med mann, hennes fire  

 

 

 

barn og svigerfar. Det skulle snart bli flere i det 

lille huset. Til å begynne med var det barn av 

slektninger og naboer, som hadde mistet sine 

foreldre, mange av AIDS. I 2006, da vi møtte 

henne, hadde Flaria tatt til seg 14 barn i tillegg til 

sine egne. I 2016, ti år senere, er hun «Mamma» 

til mer enn 100 barn, ungdommer og unge 

voksne. Hun er fortsatt i full jobb som barneskole-

lærer. 
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Emmanuel har nettopp fullført en Bachelor of 

Science in Business Information and 

Communication Technology, og tar seg av det 

meste av det administrative arbeidet I Tuleeni 

Orphans Home. Han er en stor støtte for 

Mama og har en utdannelse som virkelig 

kommer til nytte for barnehjemmet. 

 

Emmanuel (24) er Mama Neemas høyrehånd  og         
tar seg av administrasjonen 

I år er det 10 år siden vi traff Mama Neema for 

første gang. Den gangen ble vi kjent med de 

18 barna hun hadde hjemme hos seg i det lille 

huset hun bodde i. Vi var imponert den 

gangen, og vi er kanskje enda mer imponert 

nå. I dag er Mama Neema «mamma» for rundt 

100 barn og ungdommer, fra småbarn til 

ungdommer i videregående skole og på 

college. I tillegg kommer unge voksne som ser 

Tuleeni som sitt hjem og kommer tilbake i 

feriene til Mama Neema. Mange ganger har vi 

lurt på hvordan det vil gå om antallet barn i 

Tuleeni bare fortsetter å vokse slik det har 

gjort til nå. Emmanuel skrev dette til oss: 

 “As we are supporting more than 100 children 

on Education we do not have any assurance 

that we will be able to support them until they 

finish their studies. Now we decided not to 

take new children but to support the one we 

have until we are sure that we can be able to 

help them until they finish their education”. 

Tuleeni har vokst mye i løpet av de siste ti 

årene. Det er en umulighet at alt dette skal 

bæres av idealismen og arbeidsinnsatsen til én 

 

Full konsentrasjon - barna har fått nye fargeblyanter og 
tegnepapir fra Norge 

person. For at prosjektet Tuleeni skal være 

bærekraftig må det organiseres og 

struktureres slik at ikke alt står og faller ved én 

person. Pengene som har kommet fra Norge i 

en tiårsperiode kunne til å begynne med 

dekke en ganske stor del av utgiftene, men 

med så mange flere barn å forsørge trenges 

flere midler enn det som kommer fra Norge. 

Derfor har det blitt en prioritert oppgave å 

forsøke å finne flere sponsorer. En ideell 

organisasjon fra USA, med navnet Neema 

International, bidrar med midler både til det 

nybygde barnehjemmet i landsbyen Uhru (se 

side 3) og til å dekke utgiftene til utdanning på 

privatskoler til flere av barna. Men fortsatt er 

det barn både i det «nye» barnehjemmet og i 

det «gamle» barnehjemmet som må gå i det 

offentlige skolesystemet og som det må 

skaffes skolepenger til.  

Som Emmanuel skrev, er støtten de får fra 

Norge helt avgjørende for at de skal kunne 

dekke utgifter til mat, klær og helse, og de 

vanlige driftsutgiftene de har i det «gamle» 

barnehjemmet i Rau. Men de MÅ skaffe mer 

penger, både for å dekke de vanlige 

driftsutgiftene og utgiftene til skole/utdanning 

for de barna som ikke blir sponset av den 

amerikanske sponsoren.  

På Tuleenis website, som fortsatt er «under 

utvikling», kan en finne interessant  

http://www.tuleenihome.org/    

http://www.tuleenihome.org/
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informasjon om arbeidet I Tuleeni Orphans 

Home, og det gis flere forslag til hvordan 

eventuelle givere kan hjelpe i det viktige 

arbeidet som skjer i barnehjemmet. Vi håper 

virkelig at Emmanuel et co vil lykkes med å 

finne flere givere til Tuleeni.   

 

Innkjøp av maismel og ris til barnehjemmet 

Mama Neema sier at veien ut av fattigdom til 

et godt og trygt liv går gjennom utdanning. For 

henne betyr det å ta ansvar for barn ikke bare 

at de får mat og klær, men også at de får 

skolegang og videre utdanning eller et yrke de 

passer i. Mama selv er jo utdannet som lærer, 

men hun har nå også utdannet seg videre in-

nen social work. Dette har hun gjort sammen 

med Prisca, som er daglig leder for barne-

hjemmet. Mama har også begynt på en utdan-

nelse i ledelse slik at hun, i tråd med nye krav, 

vil ha den bakgrunnen hun trenger for å kunne 

være Director for hele Tuleeni Orphans Home.   

 

Prisca (t.v.) og Mama Neema (t.h.) ble i år        
uteksaminert  som sosialarbeidere 

 

I det forrige nyhetsbrevet har vi fortalt litt om 

det som skjer i landsbyen Uhru, stedet som 

Mama Neema kommer fra og hvor hun har 

engasjert seg sterkt i community work.  

I 2008 leide Mama et jordstykke i Uhru med 

penger hun fikk fra Norge. De første årene 

dyrket hun mais og bønner, men etter hvert 

vokste det fram en plan for et nytt barnehjem, 

en avlegger av barnehjemmet i Rau i Moshi.  

Med god hjelp av den amerikanske stiftelsen 

Neema International, samt en del andre 

amerikanske givere, ble det mulig å kjøpe 

jordstykket, og etter en del fram og tilbake 

startet byggingen av et helt nytt og flott 

barnehjem i landsbyen Uhru. Bygget er så 

godt som ferdig nå, og skal være et hjem for 

mange hjemløse barn i området og samtidig 

fungere som et Community Centre. Det øko-

nomiske ansvaret for byggeprosjektet 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 Neema i Moshi, 

mens andre givere tar 

ansvar for det som skjer 

i det «nye» barne-

hjemmet i landsbyen 

Uhru.  
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Blant annet arbeides det i Uhru med et 

vannprosjekt som kan skaffe rent vann til hele 

lokalsamfunnet. Fra nettstedet til USAs 

Ambassade i Dar es Salaam sakset vi dette:  

On September 19, 2016, at a ceremony at 

the U.S. Embassy in Dar es Salaam, United 

States Chargé d’Affaires, a.i. Virginia Blaser 

awarded community grants to 22 organizat-

ions working to improve the lives of Tanzan-

ians.The grants awarded today will directly 

benefit more than 30,000 people in 16 

regions across the country and will improve 

services and opportunities in water and 

sanitation, health, education and economic 

development. 

Én av de som fikk en grant var Tuleeni 

Orphans Home: 

Tuleeni Orphans Home of Kilimanjaro region 

will purchase pipes, tanks, and water taps for 

a water project serving 1,400 at Tuleeni 

Orphan Home and the surrounding 

community. 

  

 

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 

Neema 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 kom-

met 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 barnehjemmet uten 

noen form for «omkostninger»! 

Mama Neema-kontoen er  9713 5929437 

God Jul og Godt Nytt År. 

Vennlig hilsen  

Anne Sine og Peter van Marion 

asvm@dmmh.no 

peter.van.marion@plu.ntnu.no  

 

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» som du kan få 

tilsendt. Send oss en epost 

og bestill så mange kort du 

ønsker. 
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