
Sammen kan vi gøre en stor forskel 
 

TEMP-TEAMs Lonnie Hjort drog i januar måned 

til Tanzania. Hun havde endnu en gang invol-

veret sig i et godt projekt, der bl.a. gik ud på 

at samle donationer til at skabe rammerne for 

en skole. Lonnie indsamlede selv penge og do-

nationer i sit netværk, og de har gjort en stor 

forskel, da hver indsamlet krone og donation er 

gået ubeskåret til projektet. Lonnie betalte 

nemlig selv alle omkostninger til rejse, ophold 

og forplejning. 

Læs Lonnies beretning om projektet. 

Netværk er bare guld værd 

– på mange måder 

Jeg var så privilegeret at få mulighed for at 

rejse til Tanzania og gæste en lille, lokal skole. 

Skolen ”Hazina Day Care” ligger i Kigamboni, 

Dar Es Salaam. Den er drevet af et stærkt og 

omsorgsfuldt ægtepar, som startede skolen for 

14 år siden med fem elever. 

Nu bliver 86 preschool-elever undervist. 

Skolen er ret ressourcesvag, og min tanke var at 

samle lidt skoleudstyr til eleverne. Men – da jeg lufte-

de tanken for mit netværk, stak det helt af… 

Flere selvstændige i mit netværk og både min nuvæ-

rende og tidligere arbejdsplads samt mange private 

donerede både penge og gavekort, og mange samle-

de skoleudstyr og brugte pc’er fra skuffer og gemmer. 

Vi fik samlet penge til 86 nye uniformer, der blev sat i 

produktion hos den lokale syerske og lå klar, da jeg 

ankom til landet. TEMP-TEAM sørgede for at få printet 

og lamineret en bunke verdenskort, som jeg havde 

med i bagagen. Yderligere var der penge til lokalt at 

handle flere stole og kladdehæfter samt fodbolde og sjippetov til leg. Og ikke mindst var der midler til 

at hyre en ung grafiker, der kunne klæde læreinderne på til at undervise eleverne i brugen af pc. 

Det har været meget overvældende at se, hvilken uvurder-

lig forskel dette lille projekt har gjort for skolen og eleverne 

– både nu, i fremtiden og for kommende generationer. 

I skulle ha’ været her  

Efter at have mødt ægteparret, der driver skolen, samt set, 

hvordan de tager hånd om de små elever og undervisnin-

gen, er jeg ikke i tvivl om, at jeres donationer vil give al 

den værdi, vi kunne ønske os. De er de hjerteligste 

mennesker med ressourcer nok til at få optimalt ud af 

vores donationer. Ud over at drive skolen hjælper de 

også nogle af de fattigste i nabolaget med mad og har 

en drøm om at bygge sheltere til de nærmeste hjemløse. 

De er absolut to meget omsorgs- og samvittighedsfulde 

sjæle, som jeg har stor tillid til. 

Hazina Day Care er preschool, og eleverne er 3-6 år. De 

møder ind kl. 8.00 og bliver undervist frem til middag. 

Resten af dagen virker til at være fri leg i børnehaven.  

 



 

 

De får frokost, og der er madrasser til dem, der trænger til en lur. 

Når der tales engelsk hernede, bliver der ofte smidt ”i” i enden som fx foodi, chipsi og friendi. Så når vi 

synger ”hoved, skulder, knæ og tå”, bliver det til ”headi, shoulder, knee and toei”  

 

Jeg har hyret en ung grafiker til at undervise og 

klæde lærerne på til at undervise de ældste ele-

ver i små grupper. Han er hyret ind en time om 

dagen i fire uger. Det burde være rigtig fint.  

 

TAK, kære netværk! 

Går du med en drøm om at gøre en forskel og evt. kombinere det med en eksotisk ferie – så er du vel-

kommen til at kontakte mig, Lonnie Hjort. 

Jeg har nu netværk til lokale ildsjæle, der udelukkende via donationer og frivillige hænder på 10. år 

bygger på et Community Center for hjemløse og andre uden midler. 

Dit bidrag kan fx være at bygge et hønsehus med de hjemløse, undervise i engelsk, yoga, musik, sang 

eller andre kreative fag eller hjælpe i day care – behov og muligheder er mange. 

Lys fremtid 

Eleverne i Hazina Day Care vil blive meget privilegerede børn, som fremadrettet kan rykke uddannel-

sesniveauet og jobmuligheder til et højere niveau – FANTASTISK! 

De er SÅ fine og stolte i deres nye uniformer og arbejder flittigt med alt det nye skoleudstyr. Flere 

forældre har været forbi for at se giraffen, og til tider er der næsten for meget opmærksomhed på 

mig  jeg sender den videre til jer  med et KÆMPE TAK for jeres støtte og opbakning til projektet.  

Sidst men ikke mindst… kæmpe tak til Gigi og Mie – uden jer var dette aldrig lykkedes.  Ingen kan 

redde verden alene, men sammen kan vi gøre en stor forskel.  

 


