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  Nyhetsbrev Tuleeni desember 2020 

«Koronaen» har gitt oss alle et veldig annerledes år siden mars 2020. Det tok litt tid å forstå 

omfanget av pandemien, men også for Tuleeni Orphans Home ble konsekvensene store. Epidemien 

rammet turistsektoren stort, noe som har gitt voldsomme økonomiske konsekvenser for Tanzania. 

Mange mennesker har mistet inntektsgrunnlaget sitt, og fattigdommen øker. 

Som jeg har nevnt tidligere har Mama Faraji 

tatt imot mange studenter i praksis 

(barnehagelærer-og sosionomstudenter) samt 

frivillige som alle bringer inn en del penger. 

Noen av dem har hatt egne 

innsamlingsaksjoner etter at de har kommet 

hjem. Turister som kom på besøk, har også 

ofte gitt penger. Alt dette har falt bort. De 

som fortsatt trofast sender penger månedlig 

er vi – dere – Friends of Tuleeni Children. 

Her er Mama Faraji med ett av barna       
  

 

Barn og ungdom Tuleeni har ansvar for 
Tross økonomiske utfordringer går arbeidet 

for å hjelpe de mest sårbare barna videre. 

Tuleeni har ansvar for 88 barn og ungdommer. 

Av disse er 55 barn i barnehage på Tuleeni 

(Tuleeni Academy) eller i private barneskoler. 

15 ungdommer er i secondary school og 18 er 

ved college eller universitet. I tillegg er det 33 

barn i det såkalte «Outreach Programme», dvs 

barn som bor hos sine fattige foresatte og som 

hjelpes til skolegang og mat av Tuleeni. Dette 

gir barn og ungdom en god utdannelse, det gir 

trygghet i hverdagen, behandling ved sykdom 

og mat i magen.  15 ungdommer deltar i 

«Vocational Training»-programmet som vi har 

skrevet mye om i tidligere nyhetsbrev (se 

www.tuleeninorge.no). 

I det siste halve året har det kommet barn 

med spesielle behov som er ekstra utsatte i 

Tanzania, barn uten pigment, albinoer. De har 

lidd under manglende helsestell som hudolje, 

solbeskyttende kremer og beskyttende klær. I 

mange rurale områder blir de ikke sett på som 

menneskelige, og mange har blitt mishandlet 

og/eller drept for å få kroppsdeler som brukes 

av heksedoktorer. Ved Tuleeni får de omsorg, 

helsestell, utdanning og venner. 
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Tuleeni Academy - barnehagen 
 

Tuleeni Orphans Home starte i fjor en 

barnehage i Uru som de kaller Tuleeni 

Academy. Der går det barn som bor på 

barnehjemmet og vanskeligstilte barn fra 

landsbyen. Ingen av disse barna betaler for å 

gå der. Utgifter til barnehagelærerne, mat, 

lokaler og utstyr betales av Tuleeni Orphans 

Home, som dermed vi i Friends of Tuleeni 

Children stort sett driver. En trenger ikke 

offentlig godkjenning for å starte en 

barnehage, men det må en ha for å starte en 

barneskole. Tuleeni har nå søkt om 

godkjenning til å starte barneskole i tillegg til 

barnehagen. Når de får denne tillatelsen kan 

de også ta inn barn som kan betale litt 

skolepenger og slik prøve å bli mer 

bærekraftig på lengre sikt. 

Drastiske endringer for noen barn 
En amerikansk organisasjon, Neema International, har over lengre tid bidratt til å betale for 

enkeltbarns utdanning. I år har de dessverre stoppet støtten til de fleste barna de tidligere støttet. I 

stedet har de valgt å etablere et eget skolesenter et annet sted under eget navn. For Tuleeni ble 

dette dramatisk. Barn som tidligere fikk skolegangen dekket av denne organisasjonen står nå uten 

økonomisk dekning og mange måtte flytte til det nye senteret for å gå på skole der for å bli 

subsidiert. Tuleeni ønsker å gi alle barna det det trenger, ikke minst god utdannelse, men nå er dette 

krevende.  

Clara Dispensary 
Ved helsesenteret Clara Dispensary som mange støttet økonomisk i vår, går det bra.  Mama Farajis 

datter Helen, som er helsefagutdannet, jobber der. Nå ønsker de å få godkjenning til å bygge et 

tilbygg som skal gi bedre tilbud til foreldre og barn i landsbyen, særlig mødre og babyer. 

Forholdene i Tanzania i koronaens tid 
Det er stadig mer krevende forhold i Tanzania. I tillegg til økonomiske problemer og en korrupsjon 

som er ute av kontroll, har landet de siste årene tatt stadig nærmere steg i retning av diktatur. 

(Presidenten «vant» med 86% av stemmene i oktober, hans parti fikk 95% av stemmene på 

landsbasis). 

Ved Tuleeni hørte de lenge ingen ting om pandemien, så ble plutselig alle skolene og universitetene i 

landet stengt fram til juni, mens resten av landet, og virksomhetene som kunne, fortsatte som før. I 

mellomtiden ble det gitt så godt som ingen informasjon om Covid-19 eller smittesituasjonen i landet. 

Etter 29.april har Tanzania ikke gitt noe informasjon om situasjonen i landet til omverdenen, og 8.juni 

kunngjorde president Magufuli kunngjorde at Tanzania nå var fri for korona etter at det var blitt bedt 

i moskeer, kirker, templer og synagoger. «The corona disease has been eliminated thanks to God», 



     
 

Friends of Tuleeni Children – Tuleeni Norge | Org.nr.920 566 774 
Kto.nr. 1506 06 08528; Vipps #515082  

Epost: annesinevanmarion@gmail.com; Tel.: +47 41226204 
 

Mr Magufuli told worshippers in a church in the capital, Dodoma (BBC NEWS 8June 2020 Africa). 

Turisme er den største inntektskilden i landet, og full stopp betydde ingen inntekt til veldig mange. 

Dette har nok vært et forsøk på å holde hjulene i gang.                   

                            

                En gladnyhet ved Tuleeni i år er at kua har fått kalv, en riktig så søt en.  

Hva ønsker vi oss for 2021? 
Tuleeni Orphans Home trenger minst USD 2500 pr mnd for å klare disse utgiftene – skolegang, 

helseforsikringer, mat og klær (herunder også skoleuniformer) og vanlig drift som lønninger til 

ansatte (både lærere ved barnehagen og «mødre» ved barnehjemmet), gass, ved, støm, transport 

etc. Vi er ikke der nå. Tanzania er ikke en velferdsstad og Tuleeni får ingen støtte fra staten. Mama 

Farji forteller at de nå er i ferd med å bruke opp midlene som er satt av til eventuelle trangere tider. 

Og det har vært meget trangt i år. 

Som dere forstår, har koronaen og andre omstendigheter ført til forverret og veldig vanskelig 

situasjon for Tuleeni Orphans Home. Vi har en bønn til dere som leser dette brevet:  

• Kan du tenke deg å bli fast giver til Tuleeni Orphans Home? Vi ønsker ikke å plukke ut et barn 

som hver enkelt giver kan sponse, fordi vi vet at pengene går til de som trenger det. Men hvis 

du ønsker å følge ett spesielt barn gjennom oppveksten kan det sikkert ordnes. 

• Du som allerede er fast giver: Kunne du tenke deg å øke summen du gir hver måned? Det er 

også greit hvis du ikke ønsker det. Vi er utrolig takknemlige for ALT som kommer inn og som 

sendes videre til Tanzania en gang i måneden. 

Julegaven 2020 
Vi håper du har lyst til å gi en god julegave til barn og unge ved Tuleeni Orphans Home i år også. 

Vedlagt finner du kort som du kan bruke som julegavekort til venner og familie. Pengene sendes til 

kto nr. 1506 06 08528. Eller du kan vippse til  515082. Her går 1,75% til banken i gebyr. 

Da ønsker vi dere alle en riktig God Jul og et Godt 2021. 

Hilsen styret i Friends of Tuleeni Children 

v/ Anne Sine van Marion  

(styreleder) 


