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Nyhetsbrev desember 2019 

2019 har vært et utfordrende år for meg personlig. Det er vanskelig å forstå, og vondt å vite at Peter 

ikke lenger er her. Som de fleste vet døde han 3.juli i år. Men gjennom alle de vanskelige månedene 

har Tuleeni alltid vært levende for oss, og som mange vet ønsket Peter at hans død kunne bety noe 

også for Tuleeni. Tusen takk til alle dere som støttet Peters ønske gjennom å sende en pengegave til 

barnehjemmet i forbindelse med hans begravelse. 

Selv om jeg i år ikke har besøkt barnehjemmet og Mama Faraji, ønsker jeg å følge tradisjonen med å 

skrive et nyhetsbrev. Gjennom året har Mama Faraji og Emmanuel gitt informasjon som jeg kan 

bringe videre. 

Utdanning 

De fleste Tuleeni-barna er i primary og secondary school på ulike private skoler i nærområdet. Det 

betyr at de ikke må være i klasse med 90-120 andre elever, men i mindre klasser på rundt 40 elever 

takket være bidrag fra dere. Her er noen av jentene som går i Moshi Academy Primary school: 

 

          
 

 

 

Utdanning for jenter er spesielt viktig da 

dette som regel ikke blir prioritert i mange 

familier. Tuleeni gir alle like muligheter.  

Her er Fransisca som går i 2.klasse i St. 

Ursula Secondary School:     
 

Av de eldre ungdommene er det flere som tar utdanning ved høgskoler og 

universitet.  Her er noen eksempler:  

o Elisha Patrick er på universitet SEKOMU i Lushoto (hvor Peter underviste i 2017) og holder på 

med diplom for å bli Clinical Officer;  

o Denis John har fullført diplom som «jordfar» (midwifery) og sykepleier og arbeider som frivillig på 

akuttmottaket ved sykehuset i Moshi. Vi får håpe at han etter hvert får fast jobb.  

o Samwel Leonard er snart ferdig med diplom som veterinær.  
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o Winifrida Chuwa (bildet) utdanner seg ved 

Montessori Training Centre og avsluttet 

året med A i snitt! 

o Irene Kimbi har fullført Certificate in 

Education ved Northern Highlands 

Teachers College. 

o Focus Lent er i sitt tredje år i Bachelor in 

Law ved St. Augustine University Mwanza. 

 

Om «ungdommer i fritt fall» 

I fjor skrev vi om ungdommene som har falt utenfor hele utdanningssektoren og som Mama Faraji 

laget et praktisk og teoretisk opplegg for. Det er utrolig hva som har skjedd etter at disse 

ungdommene ble sett og gitt muligheter gjennom programmet! 3 har kommet inn på lærerskole, 2 

har startet på helse- og sosialfag ved et kommunalt college, 5 har fått muligheten til å ta 

ungdomsskoleeksamen igjen (!) og tre har fått plass på yrkesfaglig studieretning. Resten har kommet 

i jobb eller i praksisplasser, slik som Nelson Gabriel, som har bestått Electric Technician ved Tuleeni 

Ufundi Centre. Han har nå fått praksisplass ved TANESCO (Tanzania Electric Supply Company) i 

Moshi. Jeg som kjenner disse ungdommene får gåsehud av å lese om det. Det er nesten ikke til å tro! 

Tusen takk til alle dere som har gjort at disse 

barna og ungdommene har fått en sjanse til å 

få en utdanning som gir dem håp og et 

levebrød. 

 

På dette bildet ser vi barn fra Chombo Primary 

School i Uru som har fått nye luer strikket eller 

heklet av Uru-ungdommene som følger 

programmet ved Tuleeni.  

 

 

Med penger fra dere og de eldste barna som nå er i jobb, har Mama Faraji bygd et klasserom for 

ungdommene hvor de kan ha blant annet undervisning på symaskiner og andre ting de trenger til 

undervisningen (elektrisitet). I januar startet de med en ny gruppe ungdommer som gis en unik 

sjanse, og bildet er fra en undervisningsøkt inne i et klasserom ved Tuleeni Children’s Home i Uru. Nå 

er all undervisning lagt oppe i Uru så de slipper å gå den lange veien ned til Rau. Vi skimter så vidt 

den nye bygningen i bakgrunnen på bildet:   
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Tuleeni Academy 

Ved barnehjemmet i Uru har Mama Faraji I år startet Tuleeni Academy (forferdelig navn!), en 
barnehage/skole for barn fra 2-6 år. De har hatt 23 barn og 3 lærere. Barna kommer fra Uru-
landsbyen, og barn med foreldre/foresatte uten økonomisk mulighet til å starte på en vanlig 
barnehage som får begynne. De er delt inn etter alder i to kIasser. Det er nesten ingen fra 
barnehjemmet her, og det er et godt tegn at det legges vekt på å hjelpe barn til å kunne bo hjemme. 
Ingen betaler noen ting, og dette er takket være bidragene fra dere! Her får barna tegne, synge, leke, 
lytte, får god språktrening og lærer seg å ta hensyn til andre, vente tur etc. Her er et bilde fra 
«graduation», eller avslutning av barnehageåret for de minste barna: 

 

 

Loppemarked i Trondheim 

Lørdag 21.september arrangerte Tuleeni Norge – Friends of Tuleeni Children loppemarked på 

Sverresborg. Det var mange av dere som stilte opp og gjorde en formidabel jobb! Tusen takk for 

innsatsen, både med å spre informasjon og be om lopper, hente lopper, kakebaking, rigging av 

lokalet med lopper fredag kveld og selve loppemarkedet på lørdag med salg av kaker, pølse, saft og 

kaffe/te, og rydding etterpå. 
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I år konkurrerte vi med 3 andre loppemarked 

og et stort NTNU-arrangement på denne 

dagen, men allikevel fikk vi inn brutto ca 

31.000,-. Selv om det ikke ble så mye som i 

fjor, er det allikevel mer enn NULL! Det var 

mange som hjalp til fredag som ikke kunne 

komme lørdag. Her er de som sto på lørdag: 

   

Forutsigbarhet og langsiktighet 

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 noen penger på vedlikehold og innkjøp av 

nødvendig utstyr og hjelpemidler 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. 

Vi håper at dere vil fortsette å støtte det fantastiske arbeidet Mama Faraji gjør i Tanzania ved å gi 

økonomisk støtte til TULEENI NORGE, enten ved engangsgaver eller faste månedlige bidrag – alt 

mottas med takknemlighet. Vi sørger for at alle pengegaver som kommer inn på kontoen blir sendt og 

kommer fram til barnehjemmet uten noen form for «omkostninger»!  

Vi håper så mange som mulig vil sende penger via bankkontoen. Vi må betale 1,75% til banken for 
hver overføring med Vipps. 
 

Mama Faraji-kontoen er 1506 06 08528  
Vipps: 515082 (Kjøp og betal) 
 
God Jul og Godt Nytt År.  

Anne Sine van Marion 

Styreleder Friends of Tuleeni Children - Tuleeni Norge  

 

                                                

 

* Vedlagt eposten finner du Tuleeni Norge sitt julegavekort i år. Merk dere hvordan genialt 

Berre AS   bygde logoen på to av de fine fargene i bygningen.

 


