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COVID-19 IS REAL 
I will not get it!—I will not spread it! 

UFF-Humana har fået en bevilling på 1 mio. kr. fra Nød-
hjælpspuljen DERF, der administreres af CISU, til et  
COVID-19-projekt i Zimbabwe. Projektet gennemføres af 
vores partner DAPP Zimbabwe i juni-december 2020 i 
Makoni distriktet i den østlige del af Zimbabwe. 
Her er DAPP i forvejen veletableret bl.a. med projektet 
TC/TB (total kontrol med tuberkulose). 
 
COVID-19-bevillingen har flere mål: 
1. Nå ud til 10.000 familier med korrekte oplysninger om 
sygdommen og om midlerne til at forhindre smitte 
2. Yde særlig hjælp til de 500 mest sårbare af disse fa-
milier med uddeling af mad, oprettelse af køkkenhaver, 
uddeling af mundbind og bedre adgang til sundhedssy-
stemet 
3. Forbedre forholdene på intensivafdelingen på det lo-
kale hospital i Rusape 

Arbejdet udføres af en gruppe nøglepersoner på 24 (4 
ansatte "feltarbejdere" og 20 lokale frivillige) i tæt sam-
arbejde med mange andre aktører - ministerier, lokale 
hospitaler og klinikker, landsbyledere, andre organisatio-
ner mfl.  

 

- alt sammen koordineret af en "COVID-19 Task Force", 
som DAPP også er medlem af. Samarbejdet har især 
været vigtigt i forbindelse med at sikre en retfærdig 
udvælgelse af de 500 mest sårbare familier - som f.eks. 
AIDS- eller TB-smittede. 

Arbejdet foregår både på landet og i byerne. Det hele 
bliver synliggjort af T-shirts, kasketter og mundbind 
med logo - og metoderne omfatter bl.a. "road shows" i 
de tæt befolkede forstæder til Rusape. Se foto herun-
der. 
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Foreløbige resultater: 
- De 24 nøglepersoner har gennemgået et 2-dages kur-
sus om symptomer, hygiejne, WHO's retningslinjer m.m. 
- 6.250 familier har fået undervisning om sygdommen og 
forhindring af smittespredning 
- De 500 mest sårbare familier er blevet udvalgt og har 
hver modtaget en pakke med grundlæggende fødevarer 
(majsmel, bønner, madolie, sukker o.lign.), fordi COVID-
19-restriktionerne har forværret fødevaresituationen. 
- 234 af disse 500 familier er nu i gang i 18 af de planlag-
te køkkenhaver - ved hjælp af udleverede grøntsagsfrø 
(4 slags) 
- Hospitalet i Rusape har fået et iltsystem til intensivafde-
lingen og et nødforsyningsanlæg til vand for hele hospi-
talet - og desuden har projektet skaffet div. værnemidler 
som infrarøde termometre, mundbind, forklæder, hånd-
sprit og handsker. 
- En ambulance er blevet anskaffet v.hj.a. bevillingen fra 
DERF. Både ambulance og  udstyr er blevet godkendt af 
Sundhedsministeriets teknikere, så nu er den klar til at 
gøre gavn 
Så indtil nu går det rigtigt godt - vi glæder os til at høre 
de endelige resultater. 

UDSTYR DER SKABER UDVIKLING I  
ZIMBABWE 

I juni 2020 har UFF-Humanas partnere og frivillige pak-
ket en containeren med brugt udstyr såsom skolemøb-
ler, hospitalsudstyr, computere, cykler m.m. fra Dan-
mark til forskellige projekter i Zimbabwe. Frivillige fra 
Nødhjælpsdepotet (Danish Relief Group) har ydet en 
stor indsats med indsamling af udstyr og pakning af 
containeren. 

Efter 3 måneders rejse ankom containeren til Zimbab-
we. Vores partner, DAPP Zimbabwe, sørger for, at ud-
styret bruges til at skabe udvikling i de projekter og 
blandt de mennesker, som modtager udstyret. Denne 
gang vil nogle skoler, som endnu ikke har skolemøbler 
til alle elever, få skolemøbler fra sendingen. Seks lap-
tops fra Danmark gør det muligt at oprette et kommuni-
kationscenter med internet-café for lokalbefolkningen i 
Bindura distriktet. Centeret bliver en del af HOPE pro-
jektet og skal drives af unge frivillige fra HOPE. Yderli-
gere information om uddeling og brug af udstyret læg-
ger vi ud på UFF-Humanas facebook og hjemmeside. 

En lille video som viser pakningen af containeren kan 
findes her:  
https://youtu.be/AMkdgkXeTA8 

COVID-19 KAMPAGNE I  
SHAMVA, ZIMBABWE 

DAPP Zimbabwe organiserede i samarbejde med mini-
steriet for sundhed og børnepasning en COVID-19 op-
lysningskampagne i Shamva distriktet.  
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Igennem foredrag og roadshows blev de mest sårbare 
mennesker i Shamva distriktet informeret om Covid-19 
smitte, forebyggelse, korrekt håndhygiejne, social af-
stand og andre vigtige sundheds- og trivselsproblemer 
relateret til COVID-19. Kampagnen nåede ud til mere 
end 5.000 mennesker i landdistrikter og områder med 
minedrift. 



  

 

BEVILLING FRA UDENRIGSMINISTERIETS 
NØDHJÆLPSPULJE - DERF  

Siden foråret 2019 har UFF-Humana søgt og fået 4 
bevillinger fra DERF (Danish Emergency Relief Fund), 
som er det danske udenrigsministeriums pulje for nød-
hjælpsbevillinger til mindre organisationer. Puljen blev 
oprettet for nogle få år siden – i erkendelse af at min-
dre organisationer i nogle situationer havde så stort 
lokalkendskab og gode kontakter, at de kunne yde 
bedre nødhjælp end de meget store organisationer. 
Puljen administreres af CISU. De 4 bevillinger blev 
givet til følgende projekter: Rent vand og hygiejniske 
toiletter i Chimanimani efter cyklonen Idai, genetable-
ring af køkkenhaver i Chimanimani, Forbedring af hus-
dyrhold i Gutu, Information om COVID-19 i Makoni. 
De 4 projekter har tilsammen fået bevilget ca. 2,6 
mio. kr. Det første projekt er afsluttet – det er vel 
gennemført, og afrapporteringen er færdig. 

Nr. 2 BEVILLING FRA DERF: TIDLIG  
INDSATS I CHIMANIMANI, ZIMBABWE 

Projektet – finansieret af bevilling nr. 2 - er blevet gen-
nemført i en del af det område, som i foråret 2019 
blev hårdt ramt af cyklonen Idai – samme område, 
hvor den første DERF-bevilling sørgede for rent vand 
og hygiejniske toiletforhold. Bevilling nr. 2 handlede 
om fødevaresikkerhed for 500 familier – som består af 
i alt ca. 2.500 personer – gennem hjælp til genopbyg-
ning af køkkenhaver. Familierne fik udleveret 10 for-
skellige slags grøntsagsfrø som f.eks. grønkål, sennep, 
spinat, løg, tomater og bønner. Desuden blev der gen-
nemført undervisning i forbedrede landbrugsmetoder 
som brug af kompost, økologisk bekæmpelse af skade-
dyr m.m. Familierne i Chimanimani er begyndt at hø-
ste nogle af grøntsagerne for selv at spise dem og for 
at sælge nogle af dem i nærliggende landsbyer for at 
skaffe lidt indtægter til familien.  

Projektleder Petros Muzuva beretter, at der er høstet 
grønkål, sennep og tomater, mens andre afgrøder 
snart forventes at blive klar til høst. Alt dette har ko-
lossal betydning for familiernes levevilkår. Petros Mu-
zuva skriver således: ”Tiltagene går godt, så vi ser 
kæmpestore forandringer. Landbrugs-familierne har nu 
råd til den mad, de spiser”. Disse familier ville ellers 
have haft store problemer med at skaffe penge til at 
købe grøntsager.                                                        
Projektet i Chimanimani er nu afsluttet og rapporterin-
gen er ved at blive færdiggjort. Projektet har gjort et 
grundigt arbejde med inddragelse af eksperter, lokale 
ledere og de familier, der skulle modtage hjælpen, for 
at finde de 10 bedst egnede grøntsager. Også under-
visningen i de 4 forskellige nye landbrugsmetoder har 
været en succes – alle 500 bondefamilier bruger nu 
mindst 1 af de nye dyrkningsmetoder.  

Nr. 3 BEVILLING FRA DERF - TIDLIG INDSATS 
I GUTU, MASVINGO – PROVINSEN, ZIMBABWE 

UFF-Humanas partner - DAPP Zimbabwe holdt møder med 
de lokale ledere i Gutu distriktet for at udvælge målgrup-
pen af småbønder. Målgruppen er de 500 familier, hvis 
fødevaresituation er mest usikker. Lige som bevilling 2, 
handler dette projekt også om fødevaresikkerhed – her om 
forbedret dyrehold. 

50 familier har hver fået en ged (en hun), og 450 familier 
har hver modtaget 4 kyllinger/høns. Desuden – fortæller 
projektleder Petros Muzuva - blev 5 personer fra Gutu – 1 
fra hver landsby - valgt til passe hver én af de 5 gedebuk-
ke, som også er en del af projektet med at forøge og for-
bedre gedeavlen. På trods af COVID-19-restriktionerne 
lykkedes det også for projektet at sikre sig 1.800 høns og 
kyllinger, der er blevet fordelt til de 450 småbønder sam-
men med hønsefoder. Desuden omfatter projektet under-
visning i god pasning af høns og kyllinger og i, hvordan 
man undgår fjerkræsygdomme. Det er departementet for 
dyrlægeservice og dyresundhed, der står for undervisnin-
gen, og den bliver givet til grupper af 5 personer for at 
overholde COVID-19-reglerne om at holde afstand. COVID-
19-situationen i Zimbabwe har udfordret levevilkårene og 
også skabt problemer for gennemførelsen af dette ”Early 
action”-projekt, bl.a. blev leveringen af høns og kyllinger 
forsinket, fordi der var indskrænkninger i bevægelsesfrihed 
og transport. Problemet med den forsinkede levering af 
kyllingerne blev løst ved, at opdrætteren fik foder til kyllin-
gerne, indtil transporten kom i orden. En meget vigtig del 
af projektet i Gutu er sikring af rent drikkevand til menne-
sker og dyr. 

Fordi det er svært at få varer frem, er der også mangel på 
dagligvarer i butikker og markeder, så priserne stiger, og 
det rammer de mest sårbare hårdest. Som det også er til-
fældet i DERF-projektet i Chimanimani, har DAPP Zimbab-
we indgået nogle aftaler med Landbrugsministeriet, som 
bl.a. betyder, at der bliver delt mad ud til særligt sårbare 
grupper som gamle mennesker og små børn.  3 



  

 

KONTROL OG DOKUMENTATION AF 
”TØJETS VEJ” 

Firmaet Mepex Consult AS kontrollerer og dokumenterer 
"tøjets vej" i UFF-Humanas tøjindsamling, fra indsam-
lingssted til slutdestination. På denne baggrund udfærdi-
ger de hvert år en Textile Transparency Report over alle 
mængder af genbrugelige og genanvendelige tekstiler 
samt affald til alle destinationer. 

I 2019 indsamlede og solgte UFF-Humana 2.535 tons 
tøj. Den seneste rapport fra Mepex Consult dækker 2019 
og viser, at anvendelsen af tøj, sko og tekstiler indsam-
let af UFF-Humana i 2019 var: 

Genbrug 84,3% 

Genanvendelse 9,8% 

Affald 5,9 % 

Rapporten hentes på: https://www.uff.dk/nyheder/
kontrol-og-dokumentation-af-tojets-vej 

HUMANA PEOPLE TO PEOPLE  
”PROGRESS REPORT 2019”  

I UFF-Humana er vi glade og stolte over at kunne præ-
sentere "Progress Report-2019" for Humana People to 
People – den paraplyorganisation, som UFF-Humana er 
medlem af. I 2019, hvor arbejdet er foregået i 45 lande, 
gennemførte Humana People to People’s medlemsorga-
nisationer tilsammen 1.259 projekter. Disse projekter 
nåede ud til mere end 12 millioner mennesker og er et 
betydningsfuldt bidrag til at formindske konsekvenserne 
af fattigdom. Samtidig hjælper og støtter projekterne 
folk i lokalsamfundet til at løse nogle af verdens vigtigste 
humanitære og udviklingsmæssige udfordringer. 

Rapporten kan hentes på: https://www.uff.dk/nyheder/
offentliggorelse-af-progress-report-2019-for-humana-
people-to-people 

VERDENS BEDSTE NYHEDER (VBN)  

I mere end 10 år har frivillige fra UFF-Humana deltaget i 
kampagnen Verdens Bedste Nyheder (VBN), og 2020 var 
ingen undtagelse. Overskriften for dette års aktion er: 
DER ER HÅB, hvilket bygger på, at der faktisk sker frem-
skridt mod en mere bæredygtig verden. Men det er nu, 
at der for alvor skal handles, for at vi inden 2030 har 
afskaffet ekstrem fattigdom, mindsket global ulighed og 
bekæmpet klimaforandringerne. Frivillige fra UFF-
Humana delte aviser med gode nyheder og chokolade 
ud i bl.a. Køge, Bogense og Holstebro. 

Ulandshjælp fra Folk til Folk– 
Humana People to People 

Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup,  

Kontakt: 23 34 42 98  

 

Facebook: UFF-Humana 

Www.uff.dk 

elsehanne@uff.dk 

GAVER 

Vi modtager med stort tak penge, godt genbrugstøj, 
cykler, symaskiner m.v. Pengegaver indsættes på vores 
indsamlingskonto reg.nr. 8401, kontonr. 0001295221 i 
Merkur Andelskasse eller mobilepay nr. 234357—har du 
ting, så mail på elsehanne@uff.dk eller ring på telefon 
23 34 42 98.  

Husk at beløb på mindst 200 kr. - eller ting til en værdi 
af mindst 200 kr. - bidrager til, at foreningen kan forbli-
ve på ”SKATs liste” over godkendte foreninger iht.  
Ligningslovems § 8A, og din gave bliver skattefri.  

Husk at skrive dit navn på indbetalingen.   

HJÆLP TIL FRIVILLIGE I HOPE 

HOPE-projektets frivillige modtog penge til mad og 
transport for perioden januar til juni 2020 fra UFF-
Humana. HOPE-teamet består af 41 frivillige, der arbej-
der i byområder og på landet på forskellige projekter. 
Hver person modtog 40 US dollars eller ca. 255 danske 
kroner. 

Pengene hjælper de frivillige med at sikre mad til deres 
familier og til at betale for transport ud til de forskellige 
projekter. 
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 DONÉR DIT TØJ DØGNET RUNDT  

I UFF-Humanas containere kan du aflevere tøj, sko og 
tekstiler døgnet rundt. UFF-Humana er aktør på det 
internationale marked for genbrugstøj, herved opnår vi 
den højeste grad af miljømæssig bæredygtighed. Find 
din nærmeste container på https://www.uff.dk/…/
aflevere-dit-toj-og…/find-din-container  

Har du større mængder tøj, så bestil en afhentning på 
23 65 67 30. 


