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UDSTYR DER SKABER UDVIKLING I ZIMBABWE  

UFF-Humana arbejder tæt sammen med Genbrug til Syd (en pulje, der giver 

støtte til forsendelse af doneret, brugt udstyr fra Danmark til udviklingslande) 

for at skabe udvikling blandt verdens fattige. I 2021 har UFF-Humana søgt og 

fået bevilliget fragt af en container med skolemøbler, hospitalsudstyr, m.m. til 

vores partnerorganisation DAPP i Zimbabwe.  

Forsendelsen har to primære mål:  

• Fattigdomsbekæmpelse og 

• Bæredygtig udvikling  

 

Vi er glade for at kunne fortælle, at udstyret er nået frem til mennesker, som 

blev ramt af cyklonen Idai i 2019. Der er blevet uddelt cykler, skolemøbler, 

computere, hospitalssenge, symaskiner og køkkenudstyr, hvilket har været 

med til at forbedre menneskernes daglige liv. Udstyret er med til at øge kvali-

teten og effektiviteten af DAPPs arbejde i Chimanimani distriktet i  Zimbabwe.  

Vi vil gerne takke de partnere, som har doneret udstyr til denne sending. Ud-

styret er skaffet og pakket i samarbejde med Nødhjælpsdepotet i Næstved, 

som har doneret cykler, kontormaterialer, symaskiner, hospitalsudstyr m.m. 

UFF-Humana har modtaget skolemøbler fra Hanebjerg skole i Hillerød, samt 

sportstøj fra Gladsaxe Hero Boldklub. Computergruppen i Holbæk har done-

ret laptops og printere.  

UFF-Humana i partnerskab med Genbrug til Syd, Nødhjælpsdepotet i Næst-

ved, Computergruppen i Holbæk og DAPP Zimbabwe.   
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KVALITETSUDDANNELSE FOR ALLE  

Bedre skolemøbler, en stol og en plads ved et skolebord til alle elever, giver 

et godt læringsmiljø og mulighed for at opnå bedre resultater. Det er et skridt 

på vejen til kvalitetsuddannelse for alle. Skolerne, der modtog skolemøbler 

og skolematerialer, var: Makwara Primary School, Maramba Primary School, 

Sagambe Primary School, Pink Rose Pre-School, og Kukwanisa Pre-

School.  
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KVALITETSUDDANNELSE FOR ALLE  

Bedre skolemøbler, en stol og en plads ved et skolebord til hver elev, 

giver dem et godt læringsmiljø og mulighed for at opnå bedre resultater. 

Det er et skridt på vejen til Kvalitetsuddannelse for alle. Skoler, der mod-

tog møbler inkluderer: Makwara Primary School, Maramba Primary 

School, Sagambe Primary School, Pink Rose Pre-School, og Kukwanisa 

Pre-School modtog skolemøbler og skolematerieler.  
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HOSPITALSSENGE TIL KLINIKKER  

Hospitalssenge har stor betydning for de lokale klinikkers service. Klinikker 

på landet mangler ofte udstyr til at behandle lokalbefolkningen. Hospitals-

senge giver folk mulighed for at hvile, få bedre behandling og sikre et godt 

hospitalsmiljø. Hospitalssengene er især vigtige for de fødende kvinder. 

Med gode senge til de lokale kliniker behøver kvinderne ikke at  rejse til de 

større byer for at føde, men de kan føde tættere på deres hjem. 
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CYKLER TIL FARMERS CLUBS  

Cykler er en stor hjælp for landmænd i landdistrikterne, da mange landmænd 

bor langt fra deres marker. Hver dag går de langt for at nå ud til deres marker 

og  efter en lang arbejdsdag,  går de langt for at komme hjem igen. Nogle 

kæmper for at nå til de nærmeste byer for at købe gødning og andre materia-

ler til landbruget. Cyklerne fra Danmark hjælper landmændene med at redu-

cere den tid, de bruger på transport og indkøb. I stedet kan de bruge mere tid 

sammen med deres familie eller bruge tiden på deres marker. 
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www.uff.dk  

info@uff.dk  

Facebook: UFF-Humana  

YouTube: UFF-Humana  

 

TAK til Nødhjælpsdepotet i Næstved, Computergruppen i Holbæk, Gladsaxe 

Hero Boldklub, Hanebjerg skole m.fl. for at have bidraget med donationer til 

Zimbabwe. 

 

 

 

    

 

 

Hvis du har donationer, som du gerne vil donere til  projekter i Afrika, så skriv 

til Greta på greta@uff.dk eller ring til Else Hanne på 23 34 42 98.  

 

 

Adresse:  

Kildebrogårdsvej 11K, 4622 Havdrup, Danmark Tlf. til leder: 23344298   

Tlf. til tøjindsamling: 23656730 CVR 79075914  


