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FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2019 
 
Det var en fantastisk oplevelse at dele vores viden om 
landbrug i Afrika ved dette arrangement. I år havde vi 
en præsentation om, hvordan afrikanske småbønder 
tilpasser sig i klimaforandringer. ”Farmers’ Club Pro-
jekter” bliver gennemført i Guinea-Bissau og Zimbab-
we. Projekterne er hjælp til selvhjælp. En landbrugs-
konsulent hjælper 3-4 klubber med hver 25-50 med-
lemmer med organisering af klubbens aktiviteter og 
med undervisning i billige og moderne landbrugsme-
toder. Klubberne har modelmarker, hvor der afprøves 
forskellige typer af afgrøder, vandingsmetoder etc. 
Desuden lærer medlemmerne af hinanden ved at be-
søge hinandens marker. 

Tak til CISU for igen i år at stille Kutteren Anton til 
rådighed for medlemsorganisationernes arrangemen-
ter.   
Tjek vores lille film på Facebook.  

UDDELING AF AVISEN 
VERDENS BEDSTE NYHEDER 
 
For tiende år i træk deltager UFF–Humana i kampagnen 
Verdens Bedste Nyheder. I år er overskriften “VERDEN 
VÅGNER TIL KLIMAHANDLING”.  

Fredag morgen den 6. september 
deltog Ross og Tatenda fra Zimbab-
we  i uddelingen af chokolade og 
aviser på Køge Station. Også i Hol-
stebro, Bogense og Haslev stod 
medlemmer af UFF-Humana for ud-
delingen af nyheder om, at det går 
den gale vej med klimaet, men at 
mange mennesker nu også har ind-
set, at klimaforandringerne kræver 
handling NU. 

Bedstemødre fra Chimanimani takker for strikhuer fra Danmark 
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PONESAI VANHU BØRNEHJEM 

Hver gang vi besøger DAPP projekter i Zimbabwe 
stopper vi altid for at sige hej til Ponesai Vanhu børne-
hjem. UFF-Humana støtter dette projekt, som er et 
rehabiliteringscenter, en skole, en læreplads og et 
hjem for 57 forældreløse børn i alderen 2-18 år. Det 
overordnede formål med dette projekt er at støtte bør-
nenes undervisning og udvikling som holistiske men-
nesker. Skolen har siden 2017 modtaget in-kind dona-
tioner af bl.a. skolemøbler og computere gennem Gen-
brug til Syd puljen i Danmark. Efter sidste container 
har pigerne på deres fælles værelse fået hver sit lille 
skab til deres tøj. Det er dejligt at se, hvor godt børne-
ne tager sig af de ting, de har fået gennem disse do-
nationer. 

UFF– HUMANA BESØGER PROJEKTER I ZIMBABWE  

CITYCYKLER FRA DANMARK  
TIL ZIMBABWE 
 
Stolte frivillige aktivister fra HOPE projektet i Bindura 
har lige modtaget citycykler fra UFF-Humana gennem 
samarbejdet med Nødhjælpsdepotet  i Næstved. Nu kan 
aktivisterne nemmere komme ud til mennesker i land-
områderne med deres aktiviteter. De laver oplysning om 
HIV/AIDS, deler kondomer ud og hjælper folk med at 
starte køkkenhaver op.  

 

NØDHJÆLP I CHIMANIMANI 

I samarbejde med andre humanitære organisationer ar-
bejder teams fra DAPP Zimbabwe på at nå ud til de lokal-
samfund i området Chimanimani, hvor cyklonen ”Idai” 
har afskåret befolkningen fra normal kontakt med omver-
denen. Nogle af lokalområderne kan man kun nå ud til på 
cykel eller til fods. DAPP hjælper folk med at sørge for 
rent vand og etablering af toiletter samt gennem udde-
ling af nødhjælpspakker med mad.  

FRA BEDSTEMØDRE I NORD TIL  
BEDSTEMØDRE I SYD 
 
I forbindelse med partnerskabsrejse til Zimbabwe og be-
søg i det cyklonramte Chimanimani, stødte vi på nogle 
bedstemødre, som ventede på at få uddelt nødhjælp. Vi 
brugte mødet med kvinderne til at dele strikhuer ud til 
dem. Huerne er strikket og doneret af bedstemødre i 
Danmark.  

Vi vil bruge denne lejlighed til at takke alle vores partne-
re,især Genbrug til Syd og Nødhjælpsdepotet for deres 
engagement i at bidrage til udvikling blandt verdens fatti-
ge. UFF-Humana, i partnerskab med Genbrug til Syd 
(GTS), skaber udvikling blandt mennesker, der mangler 
næsten alt. Det gør vi ved hjælp af forsendelser af brugt 
udstyr til Zimbabwe og til Guinea-Bissau i Vestafrika.  
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3 NYE FILM OM GENBRUG I  
GUINEA-BISSAU 
 
Vi har lavet 3 kortfilm om de genbrugscontainere, der er 
blevet sendt til Guinea-Bissau. Filmene viser, hvordan brugt 
udstyr kan hjælpe mennesker til et bedre liv. 

 Filmen ”Genbrug for Bedre Uddannelse” viser, hvor-
dan borde og stole er med til at dække det umiddelbare 
behov for skolemøbler, men at de også fungerer som en 
katalysator for yderligere uddannelse i landområderne. 
Bedre uddannelse betyder mulighed for at skabe sig en 
bedre fremtid.  

Den anden film “Genbrug til Fødevaresikkerhed” hand-
ler om Farmers’ Club projektet i Guinea-Bissau. Dette pro-
jekt består af udviklingsprogrammer, der forbedrer leve-
standarden for småbønder og deres familier. Gennem sam-
arbejde og træning bliver deres fødevaresikkerhed væsent-
ligt forbedret. UFF-Humana har støttet Farmers’ Club pro-
jektet med møbler til klubbernes mødelokaler. Her udveks-
ler medlemmer viden og erfaringer om deres landbrugspro-
duktion. De lærer nye dyrkningsmetoder tilpasset klimafor-
andringerne, så de fortsat kan sikre mad til deres familier.  

Den sidste film ”Genbrug fra Nord til Syd” viser, hvor-
dan containere med skolemøbler, hospitalsudstyr, compu-
tere, cykler m.m. bliver pakket og sendt til vores partneror-
ganisation ADPP i Guinea-Bissau. Frivillige fra Nødhjælps-
depotet i Næstved, Computergruppen i Holbæk samt Gen-
brug og Donation i Glostrup, har ydet en stor indsats med 
indsamling af udstyr og pakning af containerne.  

UFF– HUMANA ARBEJDER SAMMEN MED 
DAPP ZIMBABWE OM AT NÅ 
VERDENSMÅLENE 
 
Selvom alle verdensmålene er vigtige og hænger sam-
men, er verdensmål nr. 4 om kvalitetsuddannelse til 
alle af stor vigtighed for UFF-Humana og vores partne-
re. Vi ønsker, at alle mennesker får adgang til kvalitets-
uddannelse og livslang læring. Kan en stol og et bord 
skabe læring? Hvad mener du? Den nuværende situati-
on med økonomiske problemer og cyklonen Idai har 
medført, at der ikke sker ret meget fornyelse af skoler-
nes infrastruktur, møbler og undervisningsudstyr. Kor-
rekte, komfortable og holdbare skolemøbler betyder 
meget for elevernes læring. Undersøgelser såvel som 
feedback fra lærerne og børnene selv viser imidlertid, 
at der ofte er mangel på skolemøbler i Zimbabwe. Der-
for fortsætter UFF-Humana med at sende skolemøbler 
til Zimbabwe i samarbejde med Genbrug til Syd. For 
nylig har især det cyklonramte Chimanimani-distrikt 
modtaget skolemøbler. Nu kan flere elever i både dette 
distrikt og flere andre steder i Zimbabwe få en stol at 
sidde på. For at lære ordentligt skal du sidde ordentligt. 
Møblerne fra Danmark er indsamlet og pakket af Nød-
hjælpsdepotet i Næstved.  

BEVILLING FRA CISU TIL EU 

PROJEKTET: FRAME, VOICE, REPORT 

Oplysningsprojektet "Mød unge brobyggere fra Zim-
babwe der arbejder med Verdensmålene” er i 
gang!! Sammen med 16 andre organisationer i Dan-
mark, fik UFF-Humana i april måned bevilget penge af 
CISU til at udbrede kendskabet til FNs 17 verdensmål i 
Danmark. På det første opstartsmøde for ”Frame, Voi-
ce, Report” fik vi et godt indblik i de projekter, som de 
øvrige 16 organisationer skal i gang med. CISU gav 
inspiration og tips til, hvordan vi kan udvikle på vores 
aktiviteter. 



MÅL OG RESULTATER AF CISU–
FINANSIERET PROJEKT OM AT ARBEJDE 
MED VERDENSMÅL NR. 4  
KVALITETSUDDANNELSE FOR ALLE  
 
Et 13 måneders projekt i Guinea-Bissau støttet af bevil-
ling fra CISU ( Civilsamfund i Udvikling). Projektet star-
tede i 2018 og sluttede i foråret 2019. De vigtigste mål 
og resultater af dette projekt har været:  
 
1. at fremme retten til kvalitetsuddannelse for alle 

børn i Guinea-Bissau gennem et nord-syd part-
nerskab  

2. at øge civilsamfundets niveau af viden om det 
nationale uddannelsessystem gennem formidling 
af de lovmæssige rammer, politikker, strategier 
og programmer i uddannelsessektoren, med sær-
ligt henblik på grundskolen 

3. at styrke civilsamfundets kapacitet mht. at kræve 
inkluderende kvalitetsuddannelse i Guinea-
Bissau, med anvendelse af Undervisningsministe-
riets vejledninger og med forøget viden om den 
rolle, som civilsamfundet bør spille som en afgø-
rende kraft i udviklingsprocessen.  

I forbindelse med alt dette, har der i dette projekt være 
involveret 250 lærere fra Bafata-provinsen, 150 unge 
studerende fra Bafata og Cacheu, 125 kvinder fra for-
skellige lokale organisationer, 30 religiøse ledere såvel 
som andre civilsamfundsaktører.  
 
Takket være radioudsendelser har yderligere mere end 
185.000 mennesker i Bafata og mere end 200.000 
mennesker i Cacheu fået information om vigtigheden af 
uddannelse som en grundlæggende rettighed og civil-
samfundets evne til at fremme et uddannelsessystem af 
god kvalitet.  
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ZIMBABWE AFTEN I HAVDRUP MED 
GÆSTER FRA ZIMBABWE  

Onsdag den 25. september holdt UFF-Humana Zim-
babwe aften i lokalerne i Havdrup. Det blev en spæn-
dende aften, hvor de to HOPE aktivister Ross og Ta-
tenda fortalte om HOPEs arbejde i Zimbabwe under 
overskriften: "Mød unge brobyggere i Zimbabwe, der 
arbejder med verdensmålene. Der blev stillet spørgs-
mål til menneskers situation i Zimbabwe i dag og 
hvordan HOPE arbejder med at stoppe sult, ved bl.a. 
at støtte folk til at starte grøntsagshaver op og hjælpe 
kvinderne med at etablere låne- sparegrupper i lands-
byerne.  

Else Hanne ved møde i Bissau med partner organisationen OGD, 
som sammen med UFF-Humana har gennemført projektet i  
Guinea-Bissau.  

Ulandshjælp fra Folk til Folk –  
Humana People to People 
Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup,  
 
Telefon: 23 34 42 98 

 

 

Facebook: UFF-Humana 

www.uff.dk  

elsehanne@uff.dk  


