
Nyheter - Tanzaniaprojektet

HEMSIDAN UPPDATERAS
2008-07-19
Under helgen den 19-20 juli så uppdateras hemsidan rejält. Det gäller främst sidorna med 
information för volontärer men även många andra sidor.

DAGY-RESAN 2008 FÅR ETT EGET ALBUM
2008-07-19
Bilderna från DAGY-resan 2008 har nu samlats i ett album på Tanzaniaprojektets hemsida. Tre 
reseberättelser har också lagts upp som skrivits av elever. Läs mer här!

TANZANIAPROJEKTET SÄLJER HANTVERK
2008-07-19
Tanzaniaprojektet har nu köpt in ett litet lager med hantverk från Tanzania. Produkterna är 
valda av Linus och Maria under deras senaste resa till Tanzania och kommer att säljas via 
hemsidan samt vid speciella tillfällen som kommer annonseras om på hemsidan.

TANZANIAPROJEKTET SÄLJER GÅVOKORT
2008-07-19
Nu ska försäljningen av gåvokort sätta igång på riktigt. Det finns två typer av gåvokort, ett för 
vattenprojektet (underhåll av systemet 2008-2009) samt ett för de övriga projekten. Korten 
kommer säljas via hemsidan (postas till köparen) samt vid speciella tillfällen då 
Tanzaniaprojektet ställer upp med försäljning.

NYA KONTAKTER, NYA VOLONTÄRPLATSER
2008-07-19
Under resan till Tanzania träffade Linus och Maria ett flertal intressanta personer som bedriver 
olika projekt. Bl.a. ett barnhem (Tuleeni) samt ett litet sjukhus. Ett av målen med resan var 
att skaffa fler kontakter på platser där volontärer kan arbeta. Inom kort kommer dessa att 
presenteras på hemsidan med information och bilder.

VATTENPROJEKTET TYCKS GÅ BRA
2008-07-19
Under resan till Tanzania besökte Linus och Maria Mvuleni där de fotade, filmade och höll ett 
möte om underhållet. Projektet går mycket bra. När det är molnigt så räcker dock inte vattnet 
till de två sista tankarna och batteriladdningen för belysningen av solpanelerna nattetid (för 
vakten) har gått sönder. Det sistnämnda skall fixas inom kort (garanti). Det förstnämnda 
kommer troligtvis lösa sig självt när allt läckage är åtgärdat.

LINUS OCH MARIA TILLBAKA FRÅN TANZANIA
2008-07-19
Nu är Linus och Maria tillbaka från resan till Tanzania. Den främsta orsaken till resan var 
Thomas bröllop som hölls den 7:e juni. Under resan besöktes bl.a. Mvuleni och Agape. Vi fick 
ett flertal nya kontakter som inom kort publiceras på hemsidan för volontärer.

http://tanzaniaprojektet.se/volontar
http://tanzaniaprojektet.se/projekt/resor-med-danderyds-gymnasium


FÖREDRAG MED VOLONTÄRRESOR
2008-04-27
Tanzaniaprojektet närvarade på ett intressant föredrag som hölls av Volontärresor. De har ett 
annat koncept än Tanzaniaprojektet för sin volontärverksamhet. Därför kommer vi att hänvisa 
vissa volontärer till Volontärresor istället. Det som främst skiljer arbetssätten åt är att 
Volontärresor säljer kompletta paket med litteratur, boende, guider, resor och volontärplats till 
ett otal destinationer. Tanzaniaprojektet å andra sidan hjälper gärna volontärer som har egna 
idéer som de vill förverkliga. Vi arbetar endast i Tanzania och då främst i Kilimanjaro regionen 
och oftast i och kring staden Moshi. Vi ser helst att volontären själv tar ett större ansvar för 
planeringen av sin egen resa.

LINUS OCH MARIA TILL TANZANIA I JUNI
2008-04-27
För att kunna närvara på bröllopet för Thomas och Jacque den 7:e juni så kommer Linus och 
Maria att resa till Tanzania den 4:e juni och stannar tills den 29:e juni. Under resan skall de 
utöver att närvara på bröllopet även genomföra ett antal mindre projekt på skolor samt 
förbättra kontaktnätet i och kring Moshi.

LINUS PRESENTERADE VATTENPROJEKTET PÅ TRF-MÖTET I SÖDERTÄLJE
2008-04-27
Rotarys årliga TRF (The Rotary Foundation) möte ägde rum tisdagen den 22:a april och Linus 
var där och presenterade vattenprojektet. Solpanelerna och pumparna från Lorentz i Tyskland 
betalades med hjälp av ett så kallat Matching Grants. Det var Rotary-klubben i Stockholm-
Skärholmen som i samarbete med Moshi Rotary Club ansökte om bidrag till projektet vilket 
beviljades under 2007 och ledde fram till installationen av solpaneler och pumpar under 
januari 2008. Projektet är slutrapporterat till TRF.

ELIHAIKA LÄSER NU SITT SISTA ÅR
2008-04-27
Tack vare sponsorerna som lämnade sina bidrag för några månader sedan så kan nu Elihaika 
läsa vidare nu på sitt sista år på Highschool. Hon klarade alltså förra årets studier och kan 
därför fortsätta. Hennes resultat från förra året och kvitton från betalningen av hotell och 
skolavgifter finns att se på hennes egna sida.

DANDERYDS GYMNASIUM GRUPPRESA 2008
2008-04-27
Nu är eleverna tillbaka i Sverige efter årets gruppresa till Tanzania. Danderyds Gymnasium har 
nu för tredje året i rad rest till Tanzania med en grupp elever under påsken. Denna gång 
ansvarade Thomas Kisanga för alla förberedelser på plats i Tanzania och inom kort kommer 
reseberättelser och bilder att läggas upp på Danderyds Gymnasiums hemsida.

HJÄLP BYBORNA I MVULENI, KÖP ETT KORT
2008-04-27
För att försäkra oss om att vattenprojektet överlever det första, tuffaste, året så har vykort 
med motiv från Mvuleni tryckts upp till försäljning. Korten kostar 20:- och kan köpas från 
Tanzaniaprojektet i 50-pack. Tanken är att församlingar, klubbar, föreningar men också företag 
och privatpersoner skall kunna köpa gåvokorten och använda istället för andra kort vid 
födelsedagar, jul, student eller liknande. Är du intresserad av att köpa kort? Hör av dig till 
info@tanzaniaprojektet.se eller via kontaktformuläret.

http://www.dagy.danderyd.se/
http://volontarresor.se/tanzania.asp
http://tanzaniaprojektet.se/om-oss/kontaktuppgifter
http://tanzaniaprojektet.se/sponsring/elihaika
mailto:info@tanzaniaprojektet.se


VATTENPROJEKTET AVSLUTAT
2008-04-27
Vattenprojektet är nu officiellt avslutat i april 2008. Nu har den pump som krånglat lagats och 
en extra solpanel med laddbart batteri samt energisnåla lysrör installerats för att vakten skall 
kunna hålla bättre koll nattetid. Samtliga tankar fylls nu under dagtid och räcker än så länge 
mer än väl. Se bilder från användningen av systemet här. Läs mer om vattenprojektet och 
installationen här.

BESÖK PÅ BIRKA FOLKHÖGSKOLA
2008-04-27
Den 12:e april reste Linus och Maria till Östersund för att medverka på Birka Folkhögskolas 
Afrikahelg. Där hölls ett föredrag om Tanzaniaprojektet och om att arbeta som volontär. Det 
blev en mycket trevlig helg med intressanta möten och diskussioner. Tanzaniaprojektet och 
Birka folkhögskola kom i kontakt då den planerade gruppresan 2008 till Kenya inte gick att 
genomföra på grund av oroligheterna där. Istället sökte de sig till Tanzania och hittade 
Tanzaniaprojektets hemsida. I sista sekund samlades information om intressanta platser att 
besöka samt att ett möte hölls med med två av studenterna. Resan som genomfördes under 
mars-april 2008 tycks ha varit mycket lyckad och gjorde ett starkt intryck på eleverna.

THOMAS SKA GIFTA SIG I JUNI
2008-04-27
Den 7:e juni 2008 ska bröllopet hållas för Thomas Kisanga och Jacqueline Kavishe. De båda 
arbetar på Agape Learning Center och det var där som de träffades för snart två år sedan. 
Linus och Maria kommer vara på plats och har spelat in hälsningar från några av Thomas 
vänner i Sverige.
Om du vill skicka en hälsning i form av ett meddelande, en bild, ett filmklipp eller liknande till 
Thomas och Jacque så får du gärna höra av dig till oss, info@tanzaniaprojektet.se eller via 
kontaktformuläret på sidan Om oss.

INSTALLTIONEN PÅBÖRJAD!
2008-01-09
Idag den 9:e januari så påbörjades installationen av stälnningarna som skall hålla de 32 
solpanelerna på plats. Tekniker från Kenya arbetar hela veckan med att koppla in pumpar och 
solpaneler. I bästa fall pumpas vatten redan i helgen. Hemsidan kommer uppdateras oftare än 
vanligt den kommande veckan då många följer händelseförloppet.

AFTONBLADET UPPMÄRKSAMMAR PROJEKT
2008-01-01
I en serie om tre artiklar har aftonbladet uppmärksammat några projekt och kritiskt granskat 
biståndsprojekt i Tanzania. Främst kritiseras hur projekt med SIDA-bidrag genomförts. Klicka 
på länkarna nedan för att se de tre artiklarna.
2007-12-30,  2007-12-31,  2008-01-01

FLER VOLONTÄRER TILL TANZANIA
2008-01-08
Krisen i Kenya efter valet har gjort att antalet volontärer som vill resa till Tanzania ökat. Många 
som planerat resor till Kenya väljer att istället resa till Tanzania. Vi jobbar med att utöka 
samarbetet i olika delar av Tanzania för att täcka behovet av volontärplatser.

SOLPANELERNA ÄR I MVULENI
2007-12-20
Solpanelerna och all annan utrustning från Lorentz har släppts från hamnen i Dar Es Salaam 
och transporterats till Mvuleni där det förvaras säkert i ett hus med en vakt i väntan på 
installationen i januari 2008.

http://tanzaniaprojektet.se/pdf/aftonbladet3.pdf
http://tanzaniaprojektet.se/pdf/aftonbladet2.pdf
http://tanzaniaprojektet.se/pdf/aftonbladet1.pdf
http://www.birka.fhsk.se/
http://tanzaniaprojektet.se/om-oss
http://tanzaniaprojektet.se/projekt/mvuleni
http://tanzaniaprojektet.se/projekt/mvuleni/alla-bilder-2006-2008
mailto:info@tanzaniaprojektet.se


DE SISTA VATTENTANKARNA HAR ANLÄNT
2007-11-18
De sista vattentankarna som vi väntat på i mer än ett år nu har äntligen anlänt lagom för 
installationen av pumparna. Under kommande vecka skall dessa kopplas in i det befintliga 
rörnätet.

ALLA PAPPER OCH AVGIFTER AVKLARADE
2007-11-18
Nu är allt pappersarbete avklarat och alla avgifter är betalda. Vi väntar nu endast på att vi 
skall få klartecken att hämta utrustningen och transportera upp solpaneler och pumpar till 
Mvuleni. Teknikern från Kenya som skall installera solpanelerna och pumparna väntar på 
klartecken för att när som helst resa till Mvuleni för installationen.

BORRHÅLET RENSAT
2007-11-18
Borrhålet är nu rensat och redo för installation av pumpar. Vattnet skall också kloreras kraftigt 
så att hela systemet rensas och desinfekteras innan vattnet används.

STAKET OCH HUS BYGGS I MVULENI
2007-11-18
Staket runt borrhålet och ett hus för vakten precis utanför grinden skall skydda solpaneler och 
pumpar från såväl inbrott som skadegörelse.

TONERS FÖR FÄRGLASERSKRIVAREN PÅ AGAPE LEARNING CENTER HAR ANLÄNT 
EFTER 6 MÅNADERS VÄNTAN
2007-09-28
Under de senaste 6 månaderna så har Linus Dunkers haft stora problem med en beställning 
han gjort från Toner Dealers av 8 st toners som skulle till Agape Learning Center. Dessa toners 
dök aldrig upp och både konsumentverket, konsument europa, BBB i USA, PayPal och IC3 
kontaktades för att lösa konflikten kring de försvunna varorna. Den 25 september efter nästan 
efter nästan exakt 6 månader så hittas paketet i Dar Es Salaam där det fastnat sedan flera 
månader tillbaka. Så nu är nya toners äntligen installerade på Agape och fungerar bra trots 
vissa transportskador och läckage.
Om Toner Dealers givit oss korrekta uppgifter från början så hade vi kunnat spåra paketet och 
hittat det för flera månader sedan. Nedan finns kvitton mm.
Skärmdump från beställningen
Kvitto 1 från USPS / Kvitto 2 från USPS
Kvitto på uthämtat paket från Moshi, Tanzania

NY LAYOUT OCH NYTT MATERIAL PÅ TANZANIAPROJEKTETS HEMSIDA
2007-07-16
Efter många dagars arbete med hemsidan så ligger nu den nya versionen upp. Ny layout med 
mer grafik och färre tydligare länkar på startsidan. Många onödiga funktioner och sidor har 
också tagits bort för att göra hemsidan så enkel som möjligt.

SKATTEKONTORET VÄGRAR HJÄLPA TANZANIAPROJEKTET MED VATTENPROJEKTET
2007-07-02
Trots att vattenprojektet genomförts i samförstånd med ELCT (Lutheranska kyrkan i Tanzania) 
och vi fått dokument om skattebefrielse för de tre fakturorna som vi betalat Simba Plastics så 
kommer vi nu bli tvungna att betala skatt ändå. Orsaken är att den första fakturans material 
redan transporterats till Moshi långt innan det slutgiltiga dokumentet om skattebefrielse 
skrevs. Processen kring skattebefrielse har pågått i snart 2 år och är inte längre värt att arbeta 
vidare på. Därför kommer vi vara tvungna att betala de ca 20.000 SEK som saknas för att få 
ut det sista av materialet som beställts från Simba Plastics.

http://tanzaniaprojektet.se/pdf/Kvitto%20Tanzania.pdf
http://tanzaniaprojektet.se/pdf/Kvitto%20USPS2.pdf
http://tanzaniaprojektet.se/pdf/Kvitto%20USPS1.pdf
http://tanzaniaprojektet.se/pdf/Toner%20Dealers.pdf
http://tanzaniaprojektet.se/projekt/mvuleni


VOLONTÄRHUSET SÅLT!
2007-07-02
I början av maj såldes tomten och huset i Tanzania som blivit känt som "Volontärhuset". 
Orsaken är att tomten var mycket liten i förhållande till huset och att grannhuset ligger för 
nära. Ett annat skäl är också att Thomas Kisanga som bott i huset och tagit hand om det vill 
bygga ett eget hus för sin framtida familj. Därför valde Linus och Thomas att sälja huset och 
köpa en ny tomt utan hus betydligt närmare Agape Learning Center och Kiboroloni. Bilder på 
den nya tomten och mer information kommer att publiceras inom kort.

MATCHING GRANT FRÅN ROTARY
2007-07-02
I början av juni 2007 kom beskedet att ansökan om Matching Grants godkänts och att Rotary 
Club of Moshi och Stockholm-Skärholmen Rotaryklubb kan se till att Mvuleni får ett fungerande 
pumpsystem drivna av solpaneler. Läs mer om projektet här.

ÄNTLIGEN UPPDATERAS HEMSIDAN NÅGOT
2007-07-02
Efter en lång tid utan uppdateringar på startsidan och aktuellt-sidan så har hemsidan nu 
äntligen fått sig en genomgång och är nu betydligt mer up-to-date. Men kom gärna tillbaka 
igen efter den 15:e juli då hemsidan borde fått sig ytterligare en rejäl genomgång.

THOMAS ÄR PÅ BESÖK I SVERIGE
2007-07-02
Den 18:e maj anlände Thomas till Arlanda. Han kommer att stanna i Sverige under nästan 3 
månader och kommer att besöka ett flertal platser under sin resa. Mer information om hans 
resa och schema samt bilder kan hittas på Thomas egna sida.

INTERNETANSLUTNINGEN FÖRSVINNER I MÅNADSSKIFTET, DAGS FÖR NY 
LEVERANTÖR
2007-04-03
I slutet av april upphör CatsNet med att leverera Internet till klienter i moshi. Därför är det nu 
på gång att slutas ett avtal med en ny leverantör från England som erbjuder anslutning via 
satellit.

DANDERYDS GYMNASIUM RESER FÖR ANDRA ÅRET MED EN GRUPP ELEVER TILL 
TANZANIA
2007-04-03
18 elever och 3 lärare reser i morgon till Tanzania där Thomas möter gruppen med ett 
fullspäckat schema för 10 dagar i Moshi. Klicka här för att läsa mer.

THOMAS HAR HÄMTAT VISUM 
2007-02-05
Den 5:e februari hämtade Thomas ut sitt visum från den Svenska ambassaden i Dar Es 
Salaam. Detta efter endast en veckas väntan vilket är ovanligt snabb handläggningstid för 
visum till Sverige. Nu är det förberedelser inför hans ankomst i Maj. En mängd aktiviteter, 
möten och föreläsningar skall planeras in och Maria är ansvarig för detta och nås på om det är 
någon som har förslag på aktiviteter eller andra frågor kring Thomas resa. Klicka här för att 
läsa mer.

http://tanzaniaprojektet.se/sponsring/thomas
http://tanzaniaprojektet.se/sponsring/thomas
http://tanzaniaprojektet.se/projekt/resor-med-danderyds-gymnasium
http://tanzaniaprojektet.se/sponsring/thomas
http://tanzaniaprojektet.se/projekt/mvuleni


ANSÖKAN INLÄMNAD OCH REGISTRERAD PÅ ROTARY FOUNDATION
2007-02-01
Nu är ansökan framme och registrerad hos Rotary Foundation. Vi inväntar nu spänt svar från 
dessa om ansökan gått igenom eller inte. Om ansökan går igenom så kommer Mvuleni Water 
Project köra igång med målet att installera solpaneler och en solcells-driven pump.

TANESCO HAR STORA PROBLEM
Det verkar som om lösningen på el-problemen i Tanzania kommer dra ut på tiden. Detta har 
gjort att ett vi försöker hitta en lösning med solenergi för att driva pumpen till Mvuleni Water 
Project.

LINUS MOTTOG LIONS STIPENDIUM DEN 25 NOVEMBER 2006
Under en kort ceremoni på stora scen i Täby Centrum den 25 november så delades årets 
stipendium från Lions Täby ut till Linus Dunkers och Maria Nordgren. Motiveringen för Linus:
"Linus Dunkers som är 22 år har visat ett för sin ålder unikt engagemang beträffande 
hjälpverksamhet riktad till behövande människor i Tanzania. Han har med stor energi och 
beslutsamhet medverkat vid insamling av pengar samt uppförande av en skola för föräldralösa 
barn. Denna skola samt ett antal andra skolor i Tanzania har försetts med skänkta datorer 
som Linus på plats hjälpt till att köra igång. Ett projekt att förse en by på 6000 invånare med 
vatten är långt hunnet." (http://www.taby.lions.se/stipendium.htm).

INSAMLING FÖR THOMAS RESA TILL SVERIGE
Ett email till ett 70-tal involverade personer blev början på insamlingen för Thomas kommande 
resa under maj-augusti 2007. Thomas förväntas besöka många platser under den tiden och 
kommer att hålla i föredrag och presentationer på skolor, kyrkor, klubbar mm. Idén kring 
Thomas resa kom från Maria och Linus som länge haft detta i tankarna. Om du vill bidra till 
Thomas resa eller om du är intresserad av att träffa honom under hans besök så kan du 
kontakta Maria på Tanzaniaprojektets adress, info@tanzaniaprojektet.se. Klicka här för att läsa 
mer!

MATCHING GRANTS, ROTARACT, ROTARY OCH ROTARY FOUNDATION
Mycket just nu kring vattenprojektet bygger på samarbetet med Rotary-klubbar, Rotaract-
klubbar, Rotary Foundation och den ansökan om Matching Grants som ännu kräver några 
mindre kompletteringar. Om allt dock går enligt planerna så skall Tanzaniaprojektet med hjälp 
av Rotary och eventuellt The Water Harvesting Co. kunna köra igång etapp 2 under första 
halvåret 2007.

SLUTET AV 2006 - SLUTFÖR VI ETAPP 1 AV VATTENPROJEKTET
Det blir ingen etapp 2 av vattenprojektet i år som det ser ut just nu. Orsaken är att 
skatteverket i Tanzania tagit mycket tid i väntan på slutligt besked om vi skulle få 
skattebefrielse för projektet. Därför kommer slutet av 2006 gå åt för att transportera det sista 
materialet som redan är betalt sedan etapp 1 pågick. Under början av 2007 förväntas kabeln 
ha anlänt och elektricitet kan kopplas in i till pumphuset vilket möjliggör att byborna får vatten 
i systemet.

NY GRAFIK OCH LAYOUT PÅ HEMSIDAN
Lagom till julen så får hemsidan en rejäl genomgång av layout och text på den svenska 
versionen. Ny information om projekten kommer också att presenteras inom kort. När den 
engelska versionen uppdateras är ännu oklart men absolut innan årsskiftet.

http://tanzaniaprojektet.se/swe/thomas.php
http://tanzaniaprojektet.se/swe/thomas.php
mailto:info@tanzaniaprojektet.se
http://www.taby.lions.se/stipendium.htm


REPRESENTANT FRÅN TRA PÅ INSPEKTION I MVULENI
Den 18:e oktober 2006 besöktes Mvuleni av Kennedy Kisanga tillsammans med en 
representant från TRA (Tanzanias skattekontor). Det tycks som om TRA äntligen kommer låta 
projektet blir skattebefriat så att vi kan fortsätta etapp 2. En av orsakerna att det dragit ut på 
tiden är att det material som redan transporterats och installerats i byn ännu inte fått 
godkännande från TRA och därför egentligen inte fick lämna Simba Plastics i Dar Es Salaam.

THOMAS KOMMER FÖRMODLIGEN PÅ BESÖK I SOMMAR
Maria och jag arbetar nu för fullt med att samla in bidrag för Thomas flygresa medan vi själva 
sedan står för samtliga utgifter här i Sverige. Tanken är att Thomas förutom sin egna 
upplevelse även skall hålla föredrag och möta människor på skolor och företag och på så sätt 
skaffa sig ett bra kontaktnät i Sverige.

TANESCO KAN INTE HANTERA ELFÖRSÖRJNINGEN
Nästan hela Tanzania är nu strömlöst dagtid 7 dagar i veckan. Det kostar familjer, företag, 
turism och samhället enorma pengar och mycket lidande då Tanesco inte kan försörja landet 
med elektricitet. Detta påverkar självklart även alla Tanzaniaprojektets projekt i Tanzania.

PROBLEMEN MED SKATTEKONTORET VERKAR VARA LÖST
Nu verkar det äntligen som om alla dokument är ifyllda och underskrivna. Så om allt går enligt 
planerna så kommer skattebefrielse-breven att kunna hämtas ut inom kort. Detta är extremt 
viktigt då vi fortfarande väntar på material från Simba plastics som väntar på dessa besked 
innan de släpper transporten. Detta möjliggör även att vi inom kort kan betala för kabeln från 
Tanzania Cable.

SAMARBETE MED ROTARY KANSKE REDAN I VINTER
Just nu pågår diskussioner med Rotary och andra aktörer om framtiden för Mvuleni.
Det kan komma att bli ett nystartat projekt i Mvuleni till vintern eller början av nästa år.
Mer information kommer inom kort.

LINUS FORTSÄTTER VATTENPROJEKTET GENOM DATORN
Tack vare Skype och ett fungerande nätverk och internet på Agape så kan Linus fortsätta 
projekt ledningen för Mvuleni Water Project. Nu närmast gäller det kabeln och det sista 
materialet från Simba samt ansökningar om Macing Grants från Rotary Foundation.

2 SVENSKA VOLONTÄRER FORTSÄTTER ARBETET PÅ AGAPE
Nu när Linus och Maria är tillbaka i Sverige så återstår de 2 volontärerna Rebecca och Jenny 
som har hjälpt till en hel del på Agape Learning Center. De kommer under sina sista 3 veckor 
att kontrollera hur förskolan följer de nya metoderna för utlärning.

ROTARY CLUB OF MOSHI ÄR MED PÅ ANSÖKAN TILL ROTARY FOUNDATION
Under ett sista möte dagen före Linus hemresa så träffade han en sista gång Rotary Club of 
Moshi som nu fyllt i alla uppgifter på ansökan om Maching Grants. Den 7:e augusti kommer 
Linus delta i det första mötet efter sommaruppehållet på Rotary Club of Stockholm-
Skärholmen. Då kommer han hålla ett föredrag om Mvuleni Water Project och möjligheten till 
ett samarbete med Moshi Club of Moshi.

MARIA OCH LINUS TILLBAKA I SVERIGE
Den 30:e juni 2006 reste Linus och Maria tillbaka till Sverige. Vistelsen denna gång blev 
ungefär 6 månader men nu väntar eventuellt studier i upp till 4 år. Men Linus kommer troligen 
följa upp vattenprojektet under något utav de kommande loven då förhoppningsvis fas 2 av 
vattenprojektet kan slutföras.



TOALETTEN BLIR ETT SERVERRUM OCH AGAPE FÅR SEPARATA SERVRAR
Nu skall toaletten intill serverrummet göras om till ett serverrum för domänserver, filserver och 
cd-server. Routern byts ut mot en snabbare Swich med fler portar och lite annan utrustning 
har redan bytts ut. Det nya nätverket med domän och filserver kommer vara klart inom 2 
månader. Agape är nu det mest högteknologiska centret i hela Moshi.

SAMTLIGA DATORER PÅ AGAOE ÄR NU P3 ELLER SENARE
Datorerna på Agape har uppdaterats så att nu samtliga är av modellen P3 eller senare. Detta 
tack vare bidragen från Sverige detta år.

SAMTLIGA SKÄRMAR PÅ AGAPE ÄR NU PLATTSKÄRMAR
Tack vare den senaste transportens ankomst så kunde vi utrusta Agape med nya plattskärmar 
så att nu samtliga skärmar på Agape är plattskärmar.

AVSLUTNINGSFEST MED MER ÄN 50 GÄSTER
Den 25:e juni hölls en avslutningsfest hemma hos Linus och Maria i Tanzania. Det kom mer än 
50 gäster och musik, dans, mat och dryck bjöds det på. Det blev det sista avskedet för den här 
gången med många av gästerna.

NYTT MATERIAL FRÅN SIMBA PLASTICS
Det sista som behövs för att koppla in systemet är nu köpt. Det kommer att ta några veckor 
men sedan kommer den sista transporten med de sista simtankarna också. Abbel Kisanga 
kommer koppla in samtliga 20 simtankar varav de första 9 redan är installerade.

KABEL BESTÄLLD SKALL BETALAS INOM  2 VECKOR
Den kabel som Tanesco behöver för att koppla in elektricitet till pumpen är nu beställd. Nu 
väntar Tanzaniaprojektet på att Mvuleni Chairmanskall samla in bybornas bidrag innan vi kan 
betala. Tanzaniaprojektet måste även ansvara för transporten av kabeln från Dar Es Salaam.

INSAMLING PÅBÖRJAD I MVULENI
Insamling av bidrag från byn påbörjades under slutet av juni. Under början av Juli skall 
Tanzania Cable få betalt för den kabel de bistår med. Det är detta bybornas bidrag kommer 
användas till.

AVSLUTNINGSFEST FÖR FÖRSKOLAN BLEV MYCKET LYCKAD
Dagen innan lovet så fick alla barn från förskolan på Agape åka med privat minibuss till 
Volontärhuset där en fest hölls för att barnen skulle få komma iväg på äventyr. Det var 
fiskdamm, små grodorna och disco. Pilao och saft som lunch och godis från fiskdammen. 
Filmen från festen redigeras nu men läggs upp på hemsidan när den är klar.

TVÅ VECKOR KVAR OCH PROJEKT SLUTFÖRS
Nu är det mindre än 2 veckor kvar för Linus och Maria. Det känns trots den knappa tid som 
återstår som om många av de påbörjade projekten kan slutföras i tid. Mvuleni Water Project 
kommer inte kunna slutföras innan Linus hemresa men han hinner betala leverantörerna och 
teknikerna som kan slutföra projektet med hand ledning från Sverige.

TANESCO VET INTE NÄR DE KAN FULLFÖLJA SITT AVTAL
Tanesco har gått med på att skriva ett skriftligt kontrakt på att de kommer stå för kostnaderna 
för stolpar med mera. Men när kan de inte skriva under på p.g.a. den mycket dåliga ekonomin 
just nu. Men avtalet står kvar att om Tanzaniaprojektet och Mvuleni delar på kostnaden för 
kabeln så står Tanesco kostnadsfritt för övriga kostnader.



SIMTANKAR HAR ANLÄNT
9 simtankar har anlänt med en transport från SIMBA. Någon vecka efter att de anlänt så 
påbörjades installationen av dessa tankar. Abbel Kisanga och Linus har tillsamman kopplat in 
den första tanken och Abbel fortsatter att slutföra alla 9. Nu väntar vi på de resterande 11 att 
anlända.

ELRANSONERING I HELA TANZANIA
Tanesco har meddelat att man kommer dra in elförsörjningen under dagtid i hela Tanzania 
fram tills december. Detta trädde i kraft i Dar Es Salaam under juni men har ännu inte drabbat 
Moshi. Om även Moshi får denna ransonering så kommer alla verksamheter som pågår i Moshi 
att drabbas hårt. För Tanzaniaprojektets del så gäller det främst Agape som kommer att 
drabbas hårt av en sådan ransonering.

ENDAST 3 VECKOR KVAR FÖR LINUS OCH MARIA
Nu är det bara 3 veckor kvar innan Linus och Maria avslutar sin vistelse i Tanzania. Det är 
mycket som kommer hända under de sista tre veckorna och hemsidan kommer 
förhoppningsvis hållas extra uppdaterad.

INTERNET BETALT FÖR 3 MÅNADER FRAMÖVER
Linus var den 3:e på CatsNet kontor och förhandlade ner priset. Förhandlingen slutade med en 
förskottsbetalning för 3 datorer för 3 månader fram. Betalningen är tills vidare ett privat bidrag 
från Linus själv.

HANDPUMPEN FUNGERAR PERFEKT, INSTALLATIONEN TOG 10 MINUTER
Handpumpen installerades utan problem efter reparationen. Den nya svetsningen är tydligt 
ordentligt gjord och bör hålla längre än resten av pumpen. Tanken är att pumpen skall ha en 
psykologisk effekt utöver den uppenbara nyttan den redan gör för de boende i området.

SAMTLIGA TORN MONTERADE I MVULENI, NU I VÄNTAN PÅ SIMTANKAR
Alla tappställen som ännu finns har nu sitt eget torn. Nu väntar vi på tankarna från Simba 
Plastics. Tankarna skall anlända under början av juni är lovat. Allt som behövs för tapparna är 
inköpt och förberett för anslutning. De delar som behövs för anslutningen till nätet är inte 
ännu införskaffat. Vi väntar på att se den exakta höjden och storleken av tanken för att se var 
anslutningen kan göras på ett enkelt sätt.

DEN NYA TRANSPORTEN VÄNTAR I DAR ES SALAAM
Pappersarbetet drar ut på tiden i Dar Es Salaam. Så fort som pappersarbetet är klart så 
kommer transporten att skickas. Det är inte lika stor volym denna gång, endast några 
kubikmeter. Men bl.a. en hel del kraftfullare datorer som kan ersätta de äldsta 
kontorsdatorerna på Agape.

NY TEKNISK UTRUSTNING INSTALLERAD PÅ SECONDARY SCHOOLS OCH AGAPE
Kidia, Kolila och Natiro har nu fått kompletterande skärmar och annan utrustning för att kunna 
påbörja datorutbildning. Agape har fått ny nätverksutrustning så att all 10 Mbit utrustning nu 
är utbytt. Detta gör att vi kan använda domän med hemkataloger och policy. Kort sagt, Agape 
börjar få ett professionellt nätverk.



UTBYTE MELLAN FÖRSKOLA I SOLNA OCH AGAPE KINDERGARTEN
Maria har samlat foton, målningar och intervjuer av barn på en förskola i Solna. Detta har 
blivit en bok som den 29:e maj kommer att överlämnas till Agape. I samband med 
överlämnandet av boken kommer Maria tillsammans med förskoleläraren att prata om hur det 
är i Sverige. Sedan kommer barnen få rita en teckning, ta foton och intervjuas för att 
sammanställa en bok som tas med till Sverige.

TORNEN I MVULENI MONTERAS, 10 KLARA DEN 26:e MAJ
Abbel Kisanga tillsammans med Linus och Hillary Kisanga ägnade nästan en hel vecka åt att 
påbörja installationen av tornen till tankarna. Den 26:e installerades det 10:e tornet. Arbetet 
fortsätter om någon vecka då tankarna börjar anlända. Allt material för installation av tappar 
har köpts och även delar av materialet för anslutningen till nätet.

VIKTIGT MÖTE PÅ AGAPE - PINNEN SKA BORT!
Den 26:e maj då barnen på förskolan gått hem för dagen samlades personalen från Agape. Ett 
möte hölls då Linus och Maria berättade om de tidigare volontärernas erfarenheter samt 
Marias intryck. Beslutet som fattades under mötet var att inget barn skall bli bestraffat med 
pinne eller våld på Agape. Något som i svenska öron låter självklart men här är en ovanlighet. 
Även Kennedys åsikter togs upp trots att han personligen inte kunde närvara. Ideer utbyttes 
om framtiden och om hur materialet kan förbättras. Stämningen efter mötet var positiv och vi 
kommer fortsätta arbeta fram nya metoder och nytt material.

DÅLIG SVETSNING ORSAKADE HANDPUMPENS HAVERI, NU ÅTGÄRDAT
Den 25:e maj togs handpumpen upp och demonterades. Den lämnades in på Naandra 
Engineering som reparerade den samma dag.

INTERNET ÄR FORTFARANDE AVSTÄNGT TILLS VIDARE
Tills dess att någon internet leverantör kommer med ett vettigt pris så avstår vi från att starta 
internet cafét. Om några månader kommer TTCL (telebolaget) att starta bredbands tjänster, då 
kan vi använda de befintliga dragna telefon-kablarna för att få en snabb anslutning. Vi kan 
också använda masten för att erbjuda anslutning till närliggande privatpersoner eller företag 
och på så vis minska kostnaderna för internet.

THOMAS HAR FULLT UPP MED REPARATIONER
Thomas använder det nu större server-rummet för installation och reparation av datorer och 
annan teknisk utrustning. Även andra tjänster som videoredigering, scanning, CD-bränning 
och mycket annat går bättre nu.

SECRETERIAL SERVICES GÖR FRAMGÅNG I KIBOROLONI
Med de nya möblerna och materialet som köpts in till Agape så har secreterial services gjort 
framgång. Sarah som är ansvarig för tjänsterna har fått hjälp att klara av alla uppgifter av 
andra anställda på Agape.

DÅLIG SÄSONG PÅ AGAPE - INTERNET AVSTÄNGT TILLS VIDARE
Secreterial Services går bra, förskolan går lovande, men för datorundervisning, övrig 
undervisning och internet cafét så är det lågsäsong just nu. Ekonomin på Agape är dålig och 
skulder återstår att betalas. Men i och med att transporten anlänt så ger detta lite tid för 
uppgradering och undervisning av personal på Agape. Under juni så kommer även flygblad 
delas ut och posters att sättas upp på väggar i Moshi. Det skall bli nyöppning på Agape. 
Tanken är att på alla sätt få folk att besöka centret så att det blir känt.
Målet är att juni skall bli en månad då alla avdelningar av skolan går med vinst eller +/- 0. 
Eftersom Agape är en NGO så finns inget vinstintresse men skulder och räkningar måste 
betalas och om möjligt så skall priser sänkas i framtiden om centret börjar gå med vinst.



HANDPUMPEN TRASIG - KOMMER ATT REPARERAS UNDER VECKAN
Under ett besök i Mvuleni den 14:e maj så uppmärksammades att handpumpen inte längre 
fungerade. Det är en svetsning, förmodligen gjord lokalt i Mvuleni, som släppt. Under de 
kommande dagarna så kommer en tekniker med mobilt svetsaggregat att på plats svetsa fast 
röret. Som tur var håller pistongen ännu så inget har lossnat. Det visade sig även att de 
monterade krokarna för säkerhetsupphängningen av röret för just sådana här skador inte 
används. Därför kommer även en kedja och ett lås att kopplas på så att vi inte skall tappa ner 
något i borrhålet i händelse av framtida skador.

VATTENTORNEN I MVULENI SKALL KOPPLAS IN INOM 2 VECKOR
Från och med nästa vecka så kommer Simba Plastics att börja skicka transporter med Sim-
tankar. Det blir åtminstone 4 lastbilar. Tornen kommer cementeras på plats under nästa vecka 
så att tankarna kan monteras så fort de kommer till Mvuleni.

TANESCO OCH ELFRÅGAN ÄR EKONOISKT SETT LÖST, NU ÅTERSTÅR TIDSFRÅGAN
Om Tanesco håller vad de lovar så verkar det som om elfrågan kan lösas med de resurser som 
finns. Dock kan sådana löften dra ut på tiden. Påtryckningar från alla håll har fått Tanesco att 
samverka med Tanzaniaprojektet.

ROSMINS BARNHEM FORTSÄTTER PÅ EGEN HAND FRÅN OCH MED JULI
Efter samtal med Rosmin så har vi kommit överens om att avsluta samarbetet i och med att 
jag och Maria reser hem. Orsaken är delvis att de önskar fortsätta kämpa vidare på egen hand 
nu när de redan mottagit så mycket stöd från Tanzaniaprojektet och sponsorerna i Sverige. 
Tack till månadsgivarna som sett till att barnhemmet utvecklats mycket de senaste 
månaderna. Även ett stort tack till elever och lärare från Danderyds Gymnasium som bidrog 
under sin vistelse i Tanzania.

TRANSPORTEN KOM FRAM OCH I BÄTTRE SKICK ÄN VÄNTAT
Eftersom containern blev omlastad och kontrollerad i Dar Es Salaam så väntade vi oss att en 
hel del skulle saknas och vara trasigt men det verkar som om det mesta klarat sig. 7 skärmar 
var trasiga och de hade klämt in allt i en 20 kubiks container som från Sverige skickades i en 
30 kubiks container. Men ännu har vi inte kommit på vilka 10 kubik som försvunnit.

DEN NYA DISKEN STÅR PÅ PLATS PÅ AGAPE SECRETERIAL SERVICES
Tack vare ett privat bidrag från Sverige så kunde vi betala och hämta den nya disken. En 
tekniker från Dar Es Salaam kom till Moshi med det material som behövdes. I Moshi köptes 
glas och speglar som tillsammans med aluminium-ramen bildar disken. Nu har Sarah ett eget 
rum som är ljust och fräsht. Hon har nog med plats för att arbeta med bl.a. spiralbindning, 
laminering, renskrivning, injudningskort mm. Halva disken är försäljning av dator-relaterade 
produkter. Thomas ansvarar för den avdelningen.

FÖRRÅDEN PÅ AGAPE INVENTERAS EN EFTER EN
Inför ankomsten av den nya utrustningen från Sverige så rensas förråden. Mycket måste 
slängas, mycket kan säljas i "Agape Book Shop" eller i "Agape Secreterial Services". Bl.a. 15-
20 skärmar måste kasseras då de behöver nytt bildrör eller andra vitala delar som är för dyra 
för att ersätta. Hårddiskar finns det också ett 20-30:tal som måste kasseras. Som tur är så är 
transporten som kommer främst bestående av skärmar.

TRANSPORTEN FRÅN DAR ES SALAAM BERÄKNAS KOMMA DEN 11:e MAJ
Efter mycket besvär på grund av bl.a. vikt och innehåll i containern så är den äntligen på väg. 
Om transporten kommer fram enligt planerna så skall den vara här den 11:e maj, tidigt på 
morgonen.



MVULENI CHAIRMAN PÅ MÖTE MED TANESCO
Mvuleni Chairman var den 7:e på möte med Tanesco om eldragningen för Mvuleni Water 
Project. Inför mötet träffade han Linus och de samlade på sig material och gjorde en finansiell 
kalkyl som visar hur mycket som redan investerats i projektet.

TANZANIAS STÖRSTA MEDIAFÖRETAG VILLIGA ATT SKRIVA OM MVULENI
Oavsett hur elfrågan löser sig så är ett av Tanzanias största media-företag intresserade av att 
skriva om Mvuleni. Om Tanesco inte ger med sig snart så är de även villiga att pressa Tanesco 
med rubriker i press, radio eller tv.

BESÖK FRÅN DANDERYDS FÖRSAMLING
Den 28:e april anlände Lisbeth, Lars och Anita till Tanzania. Lars har varit en nyckelperson i 
mjölkprojektet i Fukeni. Under en dryg vecka så ska de följa upp projektet och se vad som kan 
göras i framtiden.
De kommer även närvara på ett seminarium på Agape Learning Center under torsdag och 
fredag (4-5/5).

BARNHEMMET FÅR ETT EGET NYHETSBREV OCH SENASTE NYTT SIDA INOM KORT
Inom kort så ska Rosmin via Tanzaniaprojektet kunna redovisa hur utvecklingen går med 
barnhemmet. Alla nyhetsbrev kommer även att finnas på hemsidan så man kan följa arbetet 
där.

BARNHEMMET HAR NU EGET KONTO HOS CRDB BANK
Nu har Rosmin öppnat ett separat konto för barnhemmets sponsorer. För att undvika 
överföringskostnader så överförs varje månad pengarna i en klumpsumma från 
Tanzaniaprojektets konto i Tanzania. Tanzaniaprojektets BankGiro-konto i Sverige är mottagare 
av månadsgivarnas bidrag och skickas sedan till Tanzania med jämna mellanrum. På så sätt 
minimeras kostaderna och Rosmin och barnhemmet får alltid ut det fulla beloppet den 1:a 
dagen varje månad.

TRANSPORTEN FRÅN SVERIGE, KLARTECKEN FRÅN DAR ES SALAAM
Transporten från Sverige har tagit ovanligt lång tid på sig. Snart ett halvår sedan all utrustning 
skickades från Sverige. Men nu har vi äntligen fått klartecken att containern har tillstånd att 
lämna Dar Es Salaam och så fort tillgänglig transport finns så kommer utrustningen fram till 
Moshi.
Transporten innehåller bl.a. utrustning för mejeriet, chokladpulver och en hel del 
datorutrustning.

SIMTANKARNA FÖR MVULENI WATER PROJECT SKICKAS SNART
Så fort som Simba får tag på lastbilar så kommer Simtankarna att skickas från Dar Es Salaam. 
Simtankarna kommer att installeras på plats i Mvuleni under en veckas tid efter dess att de 
anlänt till byn.

NÄTVERKET PÅ AGAPE BYGGS OM, NU MED DOMÄN
Agape Learning Center får ett uppgraderat dator-system. Att gå från arbetsgrupp till domän 
innebär att varje elev som läser någon kurs får sitt egna användarnamn och lösenord. De får 
också en egen hemkatalog och kan logga in på vilket dator som helst och ändå få tillgång till 
sina egna dokument. Säkerheten är mycket högre och vi har lättare att kontrollera vad 
användare får och inte får göra.
Thomas är med och lär sig hur man administrerar en domän-server och lär sig snabbt.



AGAPE SECRETERIAL SERVICES HAR FÅTT NYA MÖBLER
Nu har 2 bord byggts klart och är placerade på Agape Secreterial Services. En glasdisk har 
beställts som skall stå mellan borden. Även anslagstavlan har fått sig en renovering och en ny 
kassa har köpts in.
Målet är fortfarande det samma: "Ingen enhet av Agape skall få gå med förlust"

AVSLUTNINGSFEST - MER ÄN 60 PERSONER
Det blev en riktigt lyckad fest med god mat och dryck. Mer än 60 personer varav hälften från 
Tanzania och hälften från Sverige. Festen hölls i volontärhuset med inhyrd musikanläggning 
och inhyrd kock och hjälpare. Festen blev den sista planerade händelsen för DAGY-eleverna.

MVULENI WATER PROJECT - FÖRSTA ETAPPEN AVKLARAD
Nu är första etappen av Mvuleni Water Project avklarad. Vi har grävt hela diket och lagt alla rör 
och även byggt pumphus, samtliga vattentorn och köpt tankarna. Även elektrisk utrustning har 
köpts för inkoppling av elektricitet.

BARNHEMMET FÅR STÖD FRÅN MÅNADSGIVARE
Vi har nu garanterat 4 månadsgivare till barnhemmet. Efter besöket från Danderyds 
Gymnasium så fick Rosmin ett kontantbidrag för att förbättra levnadsvillkoren för barnen. 
Rosmin och hans fru bygger nu ett hus dit barnen skall flytta så fort som ett rum är helt klart. 
Det gör att de inte längre behöver betala hyra för huset och kan lägga alla medel för barnens 
behov istället.

DAGY-ELEVERNA BESÖKTE SKOLOR, SJUKHUS, TRIBUNAL, BARNHEM, MVULENI MM.
Danderyds Gymnasiums elevgrupp var här från den 6:e april till den 14:e april.  Under de 8 
hela dagarna så besökte de skolor, barnhem, sjukhus, tribunalen i Arusha, snakepark, 
massaimuseum, Mvuleni Water Project, Agape, Kiboroloni, marknaden i Moshi, söndagsmässa i 
Fukeni och mycket mer. Resan var mycket lyckad och Anders, Thorbjörn och Frida som var 
ansvariga lärare för gruppen såg till att allt skedde under kontrollerade och säkra former. Inom 
kort kommer några elevers reseskildringar att läggas in på hemsidan tillsammans med fler 
bilder.
Klicka här för att läsa mer

AGAPE SECRETERIAL SERVICES FÅR NY INREDNING
Än så länge så har 2 figursydda bord beställts och sedan kommer även en skyltningsdisk att 
beställas. Secreterial services får ett eget rum och konkurrerar inte om plats längre i 
internetcafét.

AGAPE RESTAURANT SNART FÄRDIGBYGGD
Kennedys fru, Anna Kisanga, har snart slutfört sin vision om en liten lokal restaurang intill 
Agape Literature Center. Där kommer lokala maträtter serveras till lunch. Det underlättar 
mycket för personalen på Agape då de övriga alternativen är långt bort eller dyra. Även 
grupper som den från Danderyds Gymnasium kommer kunna äta där.

SIMTANKAR BESTÄLLDA
Nu är simtankarna från Simba Plastics beställda. 20 st på vardera 2.000 liter ger en total 
lagrad kapacitet på 40.000 liter vatten. Tankarna kommer anlända i lastbilar inom kort.

RÖR FÖR TANKSTÄLLNINGAR HÄMTADE
Rören som ska svetsas ihop till simtanks ställningar är nu betalade och hämtade. Lokala 
tekniker i byn ska nu svetsa de små tornen. 20 st torn skall skapas av de 140 rördelarna som 
beställts.

http://tanzaniaprojektet.se/swe/samarb.php


VATTENPROJEKTET ÄR I FULL GÅNG
Brevet från DC godtogs av Simba Plastics, rören är betalda, delvis levererade till Mvuleni. 
Diskussioner om simtankar avklarade och beställs inom kort. Metallrör till ställningar beställda 
och betalda. Johan, Nils-Evert, Staffan och jag leder arbetet dagligen i Mvuleni. Vatten samt 
bröd och banan delas ut vid lunch till de arbetande.
Rör installationen kommer vara klar inom 1-2 veckor.

RENOVERING AV SECRETERIAL SERVICES I VÄNTAN PÅ PENGAR
P.g.a. att Agape legat efter med lön utbetalningar samt Internet kostnader så får renoveringen 
av Secreterial Services vänta några veckor med förhoppning om att Danderyds Gymnasiums 
operation dagsverke eller Danderyds Församling eller annan sponsor kan bidra till 
upprustandet av den delen av Agape.

FÖRSTA BETALNINGEN TILL BARNHEMMET - ROSMIN I TÅRAR
Rosmin mottog för några dagar sedan den första betalningen till barnhemmet. Han har tidigare 
inte varit medveten om att en insamling pågått och föll i tårar då han möttes av budskapet vid 
ett möte med Linus. Jag har lovat att framföra hans tacksamhet som jag dock inte kan visa 
lika tydligt som Rosmin själv gjort.
Fler bilder och information kommer inom kort på sidan om barnhemmet.

LINUS DUNKERS KÖPER LOSS BIL UR AVTAL
Ett avtal mellan den lärare på Agape Learning Center som bor i volontärhuset och Linus 
tvingades brytas då det visade sig att läraren hade lån på bank som var tvunget att lösas ut. 
Därför är nu bilen fullt ägd av Linus men brukas av både honom själv och läraren. Under 
Mvuleni Water Project har bilen en mycket central roll då transporter i detta området är mycket 
begränsade. Likt volontärhuset så är bilen endast betald av privata medel från Linus själv och 
påverkar inte Tanzaniaprojektet finansiellt på något sätt.

FÖRBEREDELSER INFÖR DAGY-ELEVERNAS ANKOMST
Hotell är nu bokade och middagar beställda. Skolorna är informerade om elevernas ankomst 
och faddrar utvalda samt lokaler förberedda. Besök på diverse platser bokade samt guider och 
transporter förberedda.

AGAPE LEARNING CENTER BEHÅLLER INTERNET FÖR 3 DATORER
Agape Internet Café är fortfarande igång men antalet datorer kommer minska till 3. Detta för 
att få ner kostnaderna som tidigare varit den främsta orsaken till att Agape haft större utgifter 
än inkomster. En satsning på att fräscha upp internet cafét och utveckla secreterial services 
kommer istället locka fler användare. Även möjlighet att få teknisk hjälp med datorer eller 
köpa reservdelar är något som kommer erbjudas inom kort.

BESKEDET FRÅN DC (DISTRICT COMMISIONER) HAR DRAGIT UT PÅ TIDEN
Det vi ännu väntar på är brevet från DC i Moshi som behövs för att få VAT-exeption. Vi har nu 
den totala fakturan från Simba Plastics och väntar enbart på att få brevet för att kunna 
fortsätta. Projektering kring installation av pump och el har skett i väntan på pengar och 
skatteavdrag.

AGAPE LEARNING CENTER - INTERNETCAFÉT STÄNGS OM EN MÅNAD
Av institutionerna på Agape så är det Internetcafét som haft störst förluster. Därför stänger vi 
nu den verksamheten och behåller bara Internetanslutning för 1-2 datorer för administration 
och vissa andra tjänster i Secreterial Services. Istället får Thomas ansvara för den verksamhet 
som ersätter internetcafét.



BARNHEMMET SAKNAR 2 MÅNADSGIVARE
Vi vill tacka de 3 familjer som är månadsgivare på vardera 100 SEK till barnhemmet. Vi saknar 
dock 2 st för att täcka in kostnader för hyra, medicin, mat och vatten. Klicka här för att läsa 
mer!

TANZANIAPROJEKTET SAKNAR PENGAR TILL ETAPP 2 & 3
Trots att det kan komma bidrag från både Danderyds Gymnasium och Lions så saknas det 
fortfarande pengar för att kunna fortsätta med etapp 2 & 3. Visionen är att ha etapp 1, 2 & 3 
klart innan jag reser hem i Juli 2006.
Klicka här för att läsa hur du kan hjälpa till!

MVULENI WATER PROJECT BLIR INDELAT I 3 ETAPPER
Eftersom tiden här med Johan, Staffan och Nils-Evert är begränsad så måste rör, pump och 
reservoar installeras så fort som möjligt. Därför börjar vi med det arbetet på en gång. När 
pump och rör finns på plats så kan vi pressa Tanesco och dra ut elektricitet. Etapp 3 blir sedan 
att koppla in de sista tappställena och lägga ett cirkelnät så att man förser anläggningen med 
vatten från båda hållen.
Klicka här för att läsa mer om Mvuleni Water Project!

NILS-EVERT OCH STAFFAN I TANZANIA FRÅN MARS TILL APRIL
Under hela mars och början på april så är Nils-Evert och Staffan här på bekostnad av The 
Water Harvesting Co. Nils har besökt Mvuleni vid ett tidigare tillfälle, då tillsammans med 
Johan von Garrelts. Johan kommer också att komma hit i slutet av mars och stanna till mitten 
av april.

DATUM FÖR RESOR KLARA
Nu har The Water Harvesting Co. bokat biljetter för 3 personer som ska leda Mvuleni Water 
Project på plats i Mvuleni. Tillsammans med Linus skall de se till att projektet blir klart i mars-
april 2006.

PENGARNA ÖVERFÖRDA FÖR RÖR
Nu är pengarna för rör och kopplingar för första etappen i Tanzania. Med hjälp av vänner från 
Sverige och Tanzania så kan vi snart påbörja installationen.

NYTT PROJEKT PÅBÖRJAT: ETT BARNHEM I SAMARBETE MED ROSMIN NJAO
Efter besöket på barnhemmet den 31:a januari 2006 så stod det klart att Tanzaniaprojektet tar 
upp Rosmin Njaos och hand frus barnhem som ett gemensamt projekt. LÄS MER!

INTERNET UPPKOPPLAT IGEN MEN PÅ THOMAS OCH ELLIS BEKOSTNAD
Pg.a. pengarbrist så måste Thomas och Ellis löner för januari och februari 2006 dras in. De 
arbetar som vanligt ändå. Orsaken till detta är att pengarna tog slut vid årsskiftet då flera 
avgifter måste betalas. För att nu få igång internet igen som legat nere under en månad så 
fick vi ta av lönekassan. Linus och Maria står för Thomas och Ellis kostnader under denna 
period.

SKATTEFRITT KÖP FRÅN SIMBA PLASTICS EFTER MÖTE DEN 27:E JANUARI
Tack vare ett möte den 27:e januari 2006 så får vi skattefritt köpa allt rörmateriel från Simba 
Plastics. De har dessutom gett oss ett betydligt lägre pris än något av de andra producenterna 
av HDPE-rör. Tack vare detta räcker nu pengarna för rören som behövs för etapp 1/2.

AGAPE LEARNING CENTER - INTERNET CAFÉ GÖR FÖRLUST 2:A ÅRET I RAD
Alla enheter på Agape Learning Center förutom internet cafét är nu självförsörjande. Internet 
cafét har genererat en förlust på ungefär 8.000 SEK per år de senaste 2 åren. Men detta tar 
inte hänsyn till de andra tjänsterna som Secreterial Services utför, vilka delvis också är 
beroende av internet.
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NYTT PROJEKT STARTAR I FEBRUARI 2006
Efter ett möte med Rosmin Njau som tillsammans med sin fru bedriver ett hem för gatubarn så 
beslutades att Tanzaniaprojektet aktivt kommer att stötta verksamheten. Försök att samla in 
medel för att bygga ett hem för 12 barn har redan påbörjats. Hemmet behöver också 
volontärer och bidrag för att leva vidare.

BIDRAG TACK VARE ARTIKEL I DN
Många har hört av sig sedan artikeln i DN kom ut den 10:e januari. Det gäller både bidrag i 
form av datorer samt pengar. Även volontärer har hört av sig och visat sitt intresse för 
Tanzaniaprojektet.

LINUS STANNAR TILLS JULI
Det verkar som om Linus kommer stanna tills Juli 2006. Studier avgör när han kan resa ner 
igen.

VIKTIGT MÖTE DEN 23:E JANUARI
Under ett möte den 20:e januari med Mr Limo så bestämdes en tid för ett nytt möte med en 
representant från regeringen som ska påskynda arbetet med Mvuleni Water Project.

LINUS I TANZANIA FRÅN DEN 11:E JANUARI
Linus reste den 11:e januari 2006 med KLM klockan 06.45 från Arlanda. Klockan 20.45 lokal 
tid på andra sidan ekvatorn landar ett flygplan med Linus i på Kilimanjaro Airport. Resten kan 
ni läsa i Linus dagbok.
Klicka här för att läsa dagboken från Linus resa

LINUS I DAGENS NYHETER DEN 10:E JANUARI
Den 10:e januari 2006 publicerades en stor artikel om Linus resa till Tanzania. Thomas Lerner 
har författat artikeln efter en lång intervju med Linus några veckor tidigare. Klicka här för att 
se artikeln

VATTENPROJEKTET BLIR VERKLIGHET UNDER MARS 2006
Pengarna räcker snart till etapp 1 av Mvuleni Water Project. Tack vare Linus resa till Tanzania 
kan de sista pusselbitarna sättar på plats. Ett avtal om skattelättnader och inköp av 
dieseldriven generator och rör är tre av sakerna som Linus kommer arbeta med under slutet 
av januari och februari. Under mars kommer Nils-Evert och Johan från The Water Harvesting 
Co. resa till Tanzania för att leda arbetet.
Klicka här för att läsa mer om vattenprojektet

MVULENI WATER PROJECT, PENGARNA RÄCKER SNART TILL ETAPP 1
Som vi nämnt så har projektet delats i 2 delar, där 15 tappställen får rinnande vatten i etapp 
1. Vi använder oss då av dieseldriven generator och kostnaderna sjunker därför rejält. Vi 
kommer därför kunna slutföra den delen av projektet under början av 2006.

MVULENI WATER PROJECT, PROJEKTET DELAS I 2 ETAPPER
Under ett möte med Kennedy Kisanga under oktober 2005 så beslutade Tanzaniaprojektet, The 
Water Harvesting Co. och Kennedy för att dela projektet i 2 etapper så att vi kan slutföra den 
första etappen inom en snar framtid. När Linus reser ner den 11:e januari 2006 så kan 
projektet dra igång på riktigt.

MVULENI WATER PROJECT - EL, VIND ELLER SOL
Elektricitet saknas, Tanesco gav skamligt prisförslag. Nu står det mellan att skicka kabel från 
Sverige, använda solenergi eller vindenergi. Ett företag i Kenya är inkopplat för att kolla upp 
möjligheterna till detta.

http://tanzaniaprojektet.se/swe/vatpro.php
http://tanzaniaprojektet.se/swe/artikel.pdf
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HEMSIDAN FÅR ETT NYTT UTSEENDE
Så var det äntligen dags att publicera den nya hemsidan. Renare, mindre rörelse, färre färger. 
Temat är rent och fräscht! Har du tankar om hur hemsidan kan förbättras? Kontakta 
webmaster@tanzaniaprojektet.se

NÄRMAR VI OSS SLUTET PÅ VATTENPROJEKTET?
Det finns inte tillräckligt med pengar, vi saknar fortfarande nästan 100.000 men närmare 
170.000 finns redan! Så fort som vi passerar 250.000 så kan vi sätta igång! Just nu hänger allt 
på hur snabbt vi kan skramla ihop de sista pengarna.

BILJETTER BOKADE, NÄSTA RESA BÖRJAR I JANUARI
Nu är Linus nästa resa bokad. Den 11 januari 2006 påbörjas den 4:e resan till Tanzania. Denna 
gång är det oklart hur länge, men högst ett år.

AGAPE LEARNING CENTER - SJÄLVGÅENDE
Agape Learning Center är nu självgående som helhet. Vissa delar av skolan går vissa månader 
back men kan då betalas av de andra delarna av skolan. Inom några år så kommer skolan ha 
säkrat sina inkomster då antalet elever ständigt ökar, sakta men säkert.

DATORUTRUSTNING OCH TRANSFORMATOR REDAN FRAMME!
Det visade sig att all utrustning skickades innan sommarledigheten och nu har klartecken 
kommit från Tanzania att allt är intakt i Moshi.

MWULENI WATER PROJECT, VERKLIGHET UNDER SEPTEMBER?
Transformatorn kommer under september, Johan med kollega är redo att åka ner för att sätta 
igång arbetet. Simba i Dar Es Salaam är redo att tillhandahålla rör och även utrustning för att 
svetsa samman skarvarna. Byborna väntar ivrigt på att få se materiel anlända för att kunna 
börja jobba. Hälften av rör-kostnaden finns det ekonomi för redan idag. 15 olika företag, 
föreningar, stipendium och privata finansiärer väntas lämna besked under augusti. Insamlingen 
fortsätter hela året. HJÄLP OSS ATT SLUTFÖRA PROJEKTET! BG-konto 5048-6554

DATORTRANSPORTEN FAST I SVERIGE I VÄNTAN PÅ HÖSTEN
På grund av semesterledigheten så fastnade dator-transporten i Sverige tills augusti. Det 
betyder att även transformatorn till Mwuleni är kvar i Sverige tills tidigast början på september 
2005.

AGAPE LEARNING CENTER FÅR ETT NYTT ANSIKTE
En ny logga, ny broschyr, ny hemsida och nya tjänster. Namnet Agape Learning Center börjar 
bli känt i både Kiboroloni och Moshi och antalet kunder ökar. Som bäst går de 3 datorer som 
barnen får spela spel på. Dessa har en kostnad på 2.50 SEK per timma vilket skall motsvara 
kostnaderna för att hålla datorerna igång med el och underhåll. Internetcafét har de bästa 
priserna i Moshi och många av tjänsterna som nu publiceras på Agape är vi ensamna om att 
erbjuda.

PRIVATISERING AV INTERNETCAFÉ FÅR VÄNTA
Den tänkta privatiseringen av internetcafét och secreterial services får vänta. Verksamheterna 
är inte tillräckligt inkomstdrivande för att klara av skatter och avgifter. Som det är nu så är 
dessa två verksamheter en del av AGAPE LEARNING CENTER som är en registrerad NGO. Detta 
behöver inte skapa problem då vi som skola delar internet för att täcka utgifterna. Alltså drivs 
verksamheten inte i vinstsyfte utan i hopp om att endast täcka internetkostnaden självt. 
Internet är en viktig del av underhåll och uppdateringar samt för att hålla undervisningen 
uppdaterad.

mailto:webmaster@tanzaniaprojektet.se


VOLONTÄRHUSET, MÖJLIGT ATT FLYTTA IN REDAN I JULI
Huset har nu ett fungerande avloppssystem. Elektricitet finns inkopplad men utan mätare. 
Reservoar och vattentorn samt kopplingarna i huset är färdigställt. En toalett är helt 
färdigställd med klinker, kakel, toalett, dush och handfat. 2 sovrum är färdigställda med 
innerdörrar, innertak, finputs på golvet och fönster. Köket har spis och diskbänk. Ytterdörrarna 
är på plats och huset är klart att flytta in i under början av juli. Från den 12:e är det tänkt att 
vi skall bo i huset.

3 VECKOR KVAR I TANZANIA
Nu är det bara 3 veckor kvar tills jag kommer hem. Varje dag går jag till Agape för att slutföra 
alla projekt vi startat där. Jag har under denna vistelse skapat kontakter med nya skolor, 
företag och människor. Det har blivit nya projekt och visioner om en kommande resa redan 
under januari-februari nästa år. Läs gärna min dagbok från denna resa!

AGAPE LEARNING CENTER BLIR BÄTTRE UNDER ÅRET
Agape Learning Center har haft svårigheter att få ekonomin att gå ihop. Inte alla som arbetar 
här får lön och klassrummen står tomma mellan de glesa kurserna. Det är trist och får inte 
fortsätta. Under de närmsta veckorna så kommer främst internetcafét få en riktig renovering 
för att locka nya kunder. Även de andra delarna av skolan kommer att genomgå en del 
förändringar. Målet är att alla som arbetar här kan få sin lön och att skolan får ut en 
mellanskillnad som räcker för att utveckla skolan och kurserna. Detta skall vara verklighet före 
2006. Bl.a. så kommer en del platser i varje kurs vara helt gratis för att locka fler kunder till 
Agape. Eftersom lektionssalen ändå inte används mer än 70% så kommer det inte påverka 
antalet betalande elever.

MWULENI WATER PROJECT, NYA PRISUPPGIFTER PÅSKYNDAR PROJEKTET
Nya uppgifter från producenter av de rör vi letar efter väcker nytt hopp om att kunna slutföra 
projektet i år. De nya prisuppgifterna är lägre än beräknat och lager finns så nära som i 
Arusha.

ANDERS OCH TORBJÖRN TILLBAKA I SVERIGE
Anders och Torbjörn, båda lärare inom samhällskunskap på Danderyds Gymnasium. De reste 
tillsammans med mig till Tanzania den 12:e maj. De är nu tillbaka i Sverige efter 10 dagar 
intesivt förarbete inför nästa års gruppresa till Moshi. Förhoppningen är att en grupp om 20 
elever och 3 lärare skall resa till Tanzania under påskledigheten nästa år.

MWULENI WATER PROJECT KAN BLI VEKLIGHET UNDER 2005
Tack vare bidrag och gratis konsultarbete så är nu praktiskt taget allt förarbete klart inför 
Mwuleni Water Project. Vi har nu en total materiel-specifikation. Den kommer jag att använda 
för att, på plats i Tanzania, hitta producenter av det materiel vi behöver. Vi har 2 kunniga inom 
vatteninstallation som står redo att resa ner under senare delen av 2005 för att som 
arbetsledare leda projektet i mål. Nu när även transformator finns så ser det ut som om 
kostnaderna kommer bli betydligt mindre än vid den initiala priskalkylen. Byborna själva 
kommer att bidra med ca 70.000 SEK (ca 15 SEK per familj) vilket är den maximala avgift som 
de i dagsläget kan betala. Under hela 2005 kommer en insamling pågå för att ro i land detta 
projekt under detta år. De har nu väntat i snart 17 år på att det projekt som Oxfam startade 
skall slutföras. Hjälp oss att hälpa, sprid informationen eller bidra till projektet.

VI HAR FÅTT EN TRANSFORMATOR!
Nu har vi fått en transformator från Sydkraft. Beskedet kom under början av maj och 
transformatorn kommer skickas tillsammans med övrig insamlat materiel så fort som möjligt. 
Pengarna från operation dagsverke på Danderyds Gymnasium går till transporten av 
transformatorn.

http://tanzaniaprojektet.se/swe/hjalp_dgu.php
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110 DATORER SKICKADES DEN 3:E MAJ
110 datorer några skärmar, skrivare, bärbara datorer, handdatorer, en AC samt en äldre 
projektor skickades från Täby den 3:e maj. Sponsorerna är även denna gång främst Täby 
Kommun samt Nacka Geriatriken. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER!

DANDERYDS GYMNASIUM SPONSRAR TRANSPORT
Operation Dagsverke för årskurs 3 på Danderyds Gymnasium har ännu ackumulerat 6.000 SEK 
som skänkts som ett bidrag till transportkostnaden.

LASTBIL HÄMTAR MATERIEL UNDER NÄSTA VECKA!
Nu är det brottom för er som vill skänka något till Tanzania! Transport från Täby eller Danderyd 
redan under nästa vecka! Kontakta Linus Dunkers på 0704755250 eller maila till om du vill 
skänka något!

BILJETTEN BOKAD, NU BLIR RESAN VERKLIGHET
Nu är biljetten bokan, försäkringen betald, vaccinationer utförda och snart bär det av till 
Afrika. Linus Dunkers åker tillsammans med Anders och Thorbjörn den 12:e maj 05.40 från 
Arlanda. Ett hus är hyrt för alla 3 och står redo att ta emot de trötta resenärerna sent på 
kvällen den 12:e. Anders och Thorbjörn reser hem igen efter 10 dagar, Linus stannar tills den 
25:e juli.

INFORMATIONSMÖTE PÅ DANDERYDS GYMNASIUM
Den 15:e april var Linus Dunkers på Danderyds Gymnasium där han tillsammans med Johan, 
Nils-Evert och Gunnel berättade om Mwuleni Water Project. 3:orna på Danderyds Gymnasium 
kommer under en dag nästa vecka att genomföra operation dagsverke. De insamlade 
pengarna kommer gå till byn Mwuleni för att kunna påbörja installationen av vattensystemet. 
Danderyds Gymnasiums bidrag tillsammans med bybornas insamlade medel kommer räcka en 
bra bit.

TRANSFORMATORN FÖRSVANN ÄVEN DEN TILL SMÅLAND
Även den utlovade transformatorn från SydKraft försvann strax efter stormen i småland. Alla 
transformatorer som fanns på lager har skickats ner för att ersätta trasiga i småland. Men det 
verkar som om Vattenfall kanske kan komma till undsättning och bidra med en transformator 
istället.

LINUS RESER TILL TANZANIA, LUMPEN ÄR SNART SLUT
Linus Dunkers, ägaren av Tanzaniaprojektet är snart klar med lumpen och kommer resa 
tillbaka till Tanzania så fort som han arbetat ihop pengar nog till resan. Några vänner kommer 
besöka honom under sin vistelse i Tanzania samt 2 lärare från Danderyds Gymnasium. Syftet 
med resan är att stärka banden till skolorna i Moshi samt försöka samordna Mwuleni Water 
Project så projektet blir till verklighet under 2005. Linus beräknas tillbaka i Sverige igen efter 
3-4 månader.

VOLONTÄRHUSET BERÄKNAS KLART REDAN TILL JULI 2005
Huset som från början var beräknat att vara klart under slutet av 2006 verkar nu bli klart 
redan under juli 2005. Huset kommer bli bebott av volontärer och tillfälligt boende i Tanzania. 

26 ST SÖKANDE TILL DEN NYA KURSEN
Nu har den nya kursen på Danderyds Gymnasium fått 26 sökande. Intresset är alltså stort för 
att arbeta med internationellt samarbete och volontärarbete. Kursen kommer hållas från 
höstterminen 05 till vårterminen 06 då den avslutas med en resa till Tanzania. För att denna 
resa ska kunna genomföras på ett säkert och bra sätt så kommer de 2 ansvariga lärarna, 
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Anders och Thorbjörn att resa tillsammans med mig till Tanzania den 11:e maj 2005 på en 
rekogniseringsresa.

NY MEDARBETARE TILL VATTENPROJEKTET
Det verkar som om vattenprojektet kan få mer experthjälp från en ny medarbetare. Det är en 
amerikansk tjej, nu boende i Sverige, som kontaktat Tanzaniaprojektet. Hon är intresserad av 
att arbeta en kortare tid med ett projekt samt förhoppningsvis resa ner och på plats utföra 
volontärarbete i byn Mwuleni.

THE WATER HARVESTING CO. TAR NYA TAG MED VATTENPROJEKTET
Företaget "The Water Harvesting Co." har varit en samarbetspartner när det kommer till 
vattenprojektet i Mwuleni. Pg.a. av olika anledningar så har projektet hamnat i skuggan av 
andra projekt. Men under början av 2005 så kommer projektet bli prioriterat för att 
förhoppningsvis kunna slutföras före augusti 2005.

OVÄDRET I SMÅLAND DRABBAR INDIREKT MWULENI
På grund utav ovädret i småland som förstört en stor del av elnätet så har varken Ericsson 
eller Draka Kabel någon möjlighet att bidra med mellanspänningskabel till Mwuleni Water 
Project. Tanken var att detta skulle kunna gå att få mer eller mindre gratis och det var en mer 
eller mindre avklarad affär när ovädret slog till i södra Sverige och förstörde såväl el som 
telefonnät. Just nu arbetar vi för att få fram prisuppgifter från Tanesco, ett stort elbolag i 
Tanzania.

 

SYDKRAFT SKÄNKER TRANSFORMATOR TILL MWULENI
I slutet av december 2005 så kom besked från Sydkraft att de kan bidra med en transformator. 
Denna kommer att användas för eldragningen till pumpen. Pusselbitarna börjar falla på plats 
och utan att lova något så verkar det som om vi kan påbörja installationen under mars-maj 
2005.

TANZANIAPROJEKTE REGISTRERAT SOM EN ENSKILD FIRMA
Nu har registreringen av Tanzaniaprojektet som en enskild firma gått igenom. Namnet och 
företaget registrerades den 28:e december 2004. Det blir lättare för skolor, företag och 
organisationer att söka samarbete med Tanzaniaprojektet nu när det finns en firma bakom 
namnet.
Klicka här för att läsa mer!

SAMARBETSPROJEKTET DRAR IGÅNG PÅ RIKTIGT!
Efter ett mycket givande möte på Danderyds Gymnasium fick samarbetsprojektet en helt ny 
vändning. Efter den tidigare ledsna nyheten om att DGU upphör så var hoppet delvis ute för 
samarbetsprojektet. Men rektorn, Håkan Söderström och läraren Anders Olsson var mycket 
positiva till ett fortsatt samarbete och uppmuntrade till en ny form av samarbete. Som 
framtidsutsikterna ser ut idag så verkar det som om Anders Olsson tillsammans med en 
arbetskollega kommer resa ner till Tanzania på en rekogniseringsresa tillsammans med mig 
redan under början av nästa år. Den valbara kurs (SH 1204- Internationella Relationer) som 
finns på Danderyds Gymnasium har omarbetats inom ramarna för kursen och är nu riktad till 
utvecklingsfrågor - Tanzania. De elever som går den kursen är tänkta att avsluta med en 
studieresa till Tanzania på 1-2 veckor.
Klicka här för att läsa mer!

MWULENI WATER PROJECT KAN KOMMAS ATT DELAS IN I FLERA ETAPPER!
Det verkar nu som om vi blir tvugna att dela in vattenprojektet i etapper. Orsaken är att 
pengarbrist gör att vi inte kan slutföra hela systemet på en gång. Det kan istället bli så att 
skolan samt sjukhuset prioriteras och får sitt vatten snarast möjligt. Sedan får projektet 
fortsätta med den takt pengarna trillar in. Det viktiga är nu att man börjar på ett sådant sätt 
att man inte måste dimensionera om pump och huvudrör när projektet fortskrider. Alltså 
kommer elinstallation samt val av pump och huvudrör att vara identiskt som om vi byggde 
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hela systemet.
Klicka här för att läsa mer!

TVÅ NYA VOLONTÄRER KOMMER TILL AGAPE!
Under 6 månader från den 5:e januari kommer 2 svenska volontärer att hjälpa till med 
språkundervisningen på Agape Learning Center.

DGU-FÖRENINGEN UPPLÖSES TILL EN NY FÖRENING!
Det som en gång var DGU finns inte längre men ersätts av en privat förening med samma 
arbetsuppgifter. Föreningsnamnet för bankgirokontot skrivs om från DGU till Tanzaniaprojektet 
och innehavaren ändras från tidigare styrelseordförande samt kassör till grundaren av 
föreningen, Linus Dunkers. Fördelen med detta är att Tanzaniaprojektet nu bygger på en 
förening med stadgar och ett eget bankgirokonto istället för att vara ett projekt lett av en 
person med ett privat bankkonto. Detta underlättar även samarbetet med Danderyds 
Gymnasium.

NYTT PROJEKT DRAR IGÅNG PÅ RIKTIGT!
Nu har ett nytt projekt dragit igång på riktigt, det är konstruktionen av ett VolontärHus i 
KCMC. Marken och huset är helt bekostat av Linus Dunkers och är därför ett privat finansierat 
projekt som inte på något sätt påverkat tanzaniaprojektet för övrigt. Huset skall kunna 
användas av volontärer och minder grupper som tillfälligt arbetar eller besöker Tanzania.
Klicka här för att läsa mer!

JOEL, SVENSK VOLONTÄR, HJÄLPER OSS MED DATORUNDERVISNING!
Just nu får Agape hjälp av Joel samt hans flickvän som arbetar som volontärer på skolan. 
Thomas får en väldigt bra vidareutbildning inom data vilket är mycket uppskattat. Joel har 
även kunnat hjälpa Thomas med de datorer som anlänt till Moshi.

MVULENI WATER PROJECT - Nytt försök att samla in pengar har påbörjats.
Nu satsar jag allt för att få sponsorer intresserade av att hjälpa till med vattenprojektet. Det är 
väldigt störande att det enda som saknas är pengar. Allt är förberett och klart för att slutföra 
projektet om bara pengarna fanns där. Invånarna lider varje dag av sjukdomar och vätskebrist 
medan vi sitter här i Sverige och söker pengar. Tipsa gärna företag, skolor, föreningar och 
övriga sponsorer om detta projekt. Klicka här för att läsa mer!

DGU FÖRSVINNER FRÅN TANZANIAPROJEKTET!
Nu är det officiellt att DGU är ett avslutat kapitel i Tanzaniaprojektets historia. Det var mycket 
arbete som låg bakom DGU och samarbetet mellan elever och personal på Danderyds 
Gymnasium. Men nu satsar jag på ett direkt samarbete med såväl Danderyds Gymnasium som 
andra intresserade skolor. Klicka här för att läsa mer!

RÄKNINGEN ÄR BETALD MEN MED LÅN PÅ 6.500 KRONOR
Räkningen är alltså nu betald så att vi har kunnat hämta ut materielen från lagret i Arusha. Allt 
är nu i Moshi och Thomas arbetar för fullt med att packa upp, funktionskontrollera samt 
installera utrustningen på Agape samt andra skolor. Tyvärr har vi inte ännu samlat in de sista 
6.500 men jag fick ett lån  från Danderyds Församling på 6.500 tills vidare. Vill du vara mer 
och hjälpa till att betala av dessa pengar? Klicka här!

RÄKNINGEN HAR KOMMIT
Nu har transporten av de 135 datorerna samt skrivare, skärma och annan utrustning kommit 
fram till Dar Es Salaam. Räkningen har kommit, det blev 30.000 i transportkostnad. Det är 
6000 mer än beräknat på grund utav höjda volymspriser. En insamling pågår därför för att i 
sista sekund få pengar nog till att betala för transporten. Just nu har vi ca 15.000. Innan vi 
betalat så kommer transporten inte komma fram till de välbehövbande skolor som väntar ivrigt 
på datorutrustning.
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DAVID SAUTER, TJÄNSTLEDIGHET PÅVERKAR DGU
DGU, den elevstyrda föreningen på Danderyds Gymnasium har problem nu när David Sauter 
inte längre arbetar på Danderyds Gymnasium. David har varit drivande inom Tanzaniaprojektet 
och hjälpt till med insamlingar och mycket annat. Nu har han tjänstledigt för studier och 
samarbetet med Danderyds Gymnasium försvåras därigenom. Men samtal med rektorn visar 
på att de är villiga att fortsätta ett samarbete med bl.a. ett operation dagsverke inplanerat.

I VÄNTAN PÅ SPONSORER
Mvuleni lider dagligen av sina vattenproblem och många har omkommit av vattenburna 
sjukdomar till följd av att Oxfams projekt aldrig slutfördes för  mer än 16 år sedan. Men nu 
verkar det som att Mvuleni Water Project kommer att bli verklighet inom 2004, det är målet 
och som det ser ut idag så är det ett rimligt mål. Detaljprojekteringen är klar och kompetent 
personal som kan överskåda arbetet på plats i Tanzania finns. Det enda som just nu bromsar 
upp projektet är pengar. Några företag är intresserade av att hjälpa till samt en privat sponsor. 
Men diskussionen om hur mycket och när har dragit ut på tiden och vi avvaktar nu på klara 
besked innan vi vågar påbörja installationen.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM MVULENI WATER PROJECT

PROJEKTERINGEN KRING MVULENI WATER PROJECT ÄR KLAR
Nu är detaljprojekteringen kring Mvuleni Water Project klar. Den uppenbara skillnaden är 
projektets omfattning. Projektet har efter detaljprojekteringen beräknats kosta minst 3 gånger 
så mycket än vad vi först spekulerade om. Fortfarande så pratar vi om en summa som 
motsvarar mellan 50-100 kronor per boende i Mvuleni. Detlaljprojekteringen har skötts av 
Johan von Garrelts från Water Harvesting Co. i samverkan med sin kollega Nils-Evert. Dessa 
två besökte Mvuleni under början av året och fick då en klar bild över dagssituationen i byn.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM MVULENI WATER PROJECT

PENGARNA ÄR SLUT
Snart kommer transportkostnaden för de 135 datorer och annan utrustning som vi skickade i 
juli 2004. Räkningen beräknas uppgå till 20.000 SEK. Man betalar per kubikmeter och trots att 
vi packat allt noggrant så blev det 11 vagnar för att få med all utrustning. I dagsläget har jag 
samlat in ca 3000 SEK för transporten så det saknas fortfarande mer än 15.000...

DATORERNA HAR SKICKATS
Nu har datorer, skärmar, skrivare och mycket mer skickats till Tanzania. Det är den andra 
gången som ett lass skickas från Danderyds Gymnasium.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER

KENNEDY OCH ANNA HAR ÅKT HEM
Nu har Kennedy och Anna rest hem till Tanzania igen. De har uppskattat vistelsen i Sverige och 
har hunnit besöka många intressanta platser samt människor.
KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER OM DERAS VISTELSE I SVERIGE

ELIAICHI HAR ÅKT HEM
Eliaichi har nu efter 2 veckor i Sverige åkt hem till Tanzania. Hon hann under vistelsen besöka 
många förskolor och studera hur vi i Sverige arbetar med unga barn. Det var första gången för 
Eliaichi att resa utanför landets gränser så det var en upplevelse att se Sverige.
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AFRIKANERNA HAR LANDAT SÄKERT PÅ ARLANDA
Anna, Kennedy och Eliaichi landade fredagen den 14:e maj halv ett på arlande flygplats. En 
välkomstkommitté mottog vännerna och fortsatte firandet hemma hos Berit med en 
välkomstmiddag. Lördagen den 15:e maj var det stor fest hemma hos Berit och Claes med 
många inbjudna gäster som ville träffa Kennedy, Anna och Eliaichi. Det var snittar och bål följt 
av underbar renstek med potatisgratäng. Avslutningsvis fanns det ett flertal tårtor att välja 
mellan. Det var en mycket lyckad tillställning.
KLICKA HÄR FÖR ATT SE BILDER FRÅN FESTEN!

INVÅNARE I MVULENI DÖR AV KOLERA
Den 10:e maj fick jag meddelande från Tanzania. Mvuleni lider mer än någonsin av den 
vattenburna sjukdomen kolera. Flera människor har omkommit och ännu fler har insjuknat. 
Orsaken är att TPC har stängt sin tillförsel av vatten i de närliggande vattendikena. Nu måste 
invånarna transportera vattnet längre. Det vatten som i stor utsträckning används idag är 
farligt att dricka. Kolera är bara en av flera vattenburna sjukdomar som just nu drabbat en stor 
del av invånarna i Mvuleni.

MVULENI WATER PROJECT HAR VÄXT!
Sedan ett år tillbaka så har projektet växt avsevärt. Nu ser det ut som om finansieringen kan 
komma att lösas inom de närmsta månaderna och projektet kanske äntligen kan slutföras. 
Installationen i Mvuleni kommer att kosta drygt 1 million kronor men kommer att delas in i två 
etapper. KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MER!

VI HAR UTRUSTNING SOM VÄNTAR PÅ ATT SKICKAS
Utrustning till ett värde av drygt 150.000 SEK står redo att skickas. Bara ett problem återstår, 
finansieringen av transportkostnaderna. Transporten med PMU beräknas kosta runt 20.000 
SEK. Just nu finns det inte några pengar så vagnarna står still i väntan på finansiering.
Snälla hjälp oss! Klicka här för att se hur du kan hjälpa till.

MYCKET HÄNDER KRING MVULENI WATER PROJECT
Ida och Martin är kvar i Tanzania och hjälper till med all information som behövs. Johan 
arbetar vidare med att söka de sista slantarna för projektet medan Nils-Evert dimensionerar 
systemet efter behoven.

KENNEDY & CO. KOMMER SNART!
Den 14:e maj hoppas  vi att Kennedy, hans fru Anna samt en förskolelärare från Fukeni säkert 
landar på Arlanda flygplats. De kommer vara i Sverige ungefär en månad och kommer att resa 
runt en hel del. En glad nyhet är att ett besök på Danderyds Gymnasium har planerats in den 
9:e juni.

DATORINSAMLINGEN NÄRMAR SIG SITT SLUT!
Denna gång skickar vi ner så mycket som 10 fullastade vagnar med datorer, skärmar, skrivare 
samt 2 projektorer och mycket mer. Om ni vill skänka något så får ni meddela detta snarast så 
att vi kan ordna med transport. Under mitten av maj så kommer hela lasset att skickas med 
PMU till Moshi. Klicka här för att läsa mer! 

INTERNET FUNGERAR
Nu fungerar Internet på Agape Learning Center. CatsNet, Internetleverantören var tvungna att 
byta radiomottagare på skolan. Därför dröjde det lite innan Internet kom igång. Men nu är 
caféet igång och datorerna fungerar. Jag håller kontakt med mina vänner i Tanzania via 
Internet. Jag har också numera möjlighet att själv ta över serverdatorn i Tanzania och hjälpa 
Thomas med problem direkt på skärmen.
Om ni vill kontakta Internetcaféet med MSN Messenger så ska ni söka på 
agapelearningcenter@hotmail.com.
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FILMER PÅ HEMSIDAN!
Nu har jag lagt upp mer än 3 timmars filmmaterial på hemsidan! Allt är komprimerat så att det 
kan ses direkt över internet om man har ADSL eller bredband. Ni får ursäkta att kvalitén inte 
är den bästa men annars skulle detta inte vara möjligt. Du behöver windows mediaplayer 
installerat på datorn för att kunna spela filerna. Klicka här för att komma direkt till sidan...

HEMSIDAN HAR PASSERAT 3000 BESÖKARE!
Nu har hemsidan passerat 3000 besökare. Antalet besökare per dag har minskat radikalt men i 
ett försök att hålla några besökare kvar så uppdateras hemsidans layout och funktioner.

HEMSIDAN FÅR ETT NYHETSBLAD!
Eftersom hemsidan inte längre kommer att uppdateras dagligen med dagboken så introduceras 
nyhetsbladet som ett alternativ för dig som vill hålla dig underättad om vad som händer med 
projektet. Nyhetsbladet beräknas skickas ut någon gång per månad och det första beräknas 
skickas ut i början av april. Skynda att registrera dig som mottagare! Klicka här för att komma 
till sidan...

NY LAYOUT, MER FÄRGER, MER TANZANISKT!
Vad tycks om hemsidans nya layout? Meny som gör det lättare att navigera sig på hemsidan. 
Den gör dessutom länkarna mer kompakta eftersom de är indelade i huvudmenyer. Ständig 
tillgång till gästboken på alla sidor skall göra det lättare för dig att se eller skriva i gästboken. 
Färgerna skall motsvara Tanzanias flagga och också ge hemsidan ett lite roligare intryck än det 
tidigare svartvita temat.

ELPROBLEM I MVULENI RISKERAR ATT FÖRSENA PROJEKTET!
Vi har fått information från Tanesco, det Tanzaniska elbolaget, om att de måste köpa el från 
Uganda p.g.a. elbrist i landet. Detta gör att alla projekt läggs på is och de väntar tills de egna 
energitillgångarna blir tillräckliga för att försörja landet innan de fortsätter. Detta kan komma 
att ta en stund och vi försöker därför förhandla fram ett nytt avtal med Tanesco.

INSAMLINGEN AV DATORER I FULL GÅNG!
Datorinsamlingen går fort fram. Alla gamla sponsorer har skänkt datorer och skärmar. Denna 
gång hoppas vi också på lite nya sponsorer samt att privatpersoner skall lämna sina bidrag 
under insamlingarna på Danderyds Gymnasium under april månad. Transporten avgår från 
Danderyds Gymnasium under mitten av maj.

 

HEMSIDAN NÄRMAR SIG 3000 BESÖKARE!
Om några veckor beräknas hemsidan passera 3000 besökare. Medelvärdet per dag har gått 
ner något sedan jag kom hem, det ligger just nu runt 15 besökare per dag. Hemsidan har nått 
ett nytt rekord i antalet besökare på en dag. Detta skedde den 7:e mars då 51 olika användare 
besökte hemsidan. Hemsidan kommer att finnas i minst ett år till!

NY DATORINSAMLING HAR PÅBÖRJATS!
Jag har nu börjat åka runt och samla in fler datorer, skärmar skrivare och annat material som 
ska skickas ner till Tanzania inom de närmsta veckorna. Om ni har något som ni vill bli av med 
så är jag mer än tacksam om ni tar kontakt med mig.
Klicka här för att skriva ett e-mail till mig.
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HEMSIDAN FÅR NY LAYOUT!
Nu får hemsidan en ny layout. Hemsidan ska ge ett mer förtroendeingivande intryck och har 
därför en enklare layout med färre färger, bilder och animationer. Detta gör också att hemsidan 
går fortare att ladda för er som fortfarande använder modem. Denna nya layout tillsammans 
med nyskrivet material är ett försök att hålla besökarantalet uppe ett tag till. Hemsidan 
kommer fortsätta att hålla dig uppdaterad om vad som händer med Tanzaniaprojektet minst 
ett år till.

SKOLAN ÄR KLAR, UNDERVISNING PÅGÅR!
Sedan februari 2004 så startades olika delar av skolan. Idag är alla klassrum i bruk och 
undervisning pågår varje dag. Internetanslutningen beräknas vara klar före den 9:e mars.
Klicka här för att läsa mer!

LINUS ÄR HEMMA I SVERIGE!
Nu är jag hemma i Sverige igen. Hemsidan kommer fortsätta att existerar för att informera er 
om hur Mvuleni Water Project fortskrider.
Klicka här för att läsa dagbok från Sverige.

MVULENI WATER PROJECT BLIR VERKLIGHET!
Nu har också Johan von Garrelts och hans kollega Nils-Evert kommit till Tanzania. De kom den 
14:e mars och åker hem den 19:e. Den 16:e mars åkte vi till olika ledande politiker som 
ansvarar för området kring Mvuleni. Vi åkte också till Mvuleni och pratade direkt till byborna på 
ett annordnat möte angående vattenförsörjningen. Ett prliminärt löfte har givits att Mvuleni 
skall ha rent dricksvatten under mitten av maj.

MVULENI WATER PROJECT HAR INLETTS!
Nu är Ida här. Hon och hennes pojkvän, Martin, kom hit den 20:e januari och kommer stanna 
här tills juli. Ida kommer att arbeta med vattenprojektet som sitt examensarbete för Lunds 
universitet. Klicka här för att läsa mer!

Agape Learning Center tar form!
Nu är 24 datorer helt installerade och färdiga att användas i undervisningssyfte. Nätverket ät 
helt installerat och fungerar utmärkt. IT-cafét har fått klinkers på golvet och vi väntar bara på 
att målningen skall bli klar, sedan kan vi installera internet och alla datorer. Vi har ett avtal 
med en lokal ISP som erbjuder internetuppkoppling via radioantenn. Installationskostnaden är 
nästan 30.000 SEK men då får man en stabil och snabb internetuppkoppling. 
Månadskostnaden kommer att ligga på ca 2.000 SEK. Vi tänker ha 10 datorer till att börja 
med. Klassrummet har 30 datorer. Förskolan är färdigbyggd och kommer startas under början 
av februari. Vi hoppas att allt skall vara klart innan jag åker hem i början av Mars.

Chatta med Linus!
Jag har installerat MSN messenger på den bärbara datorn. Jag har också kopplat in headset 
och webkamera. Detta gör att jag kan chatta med de som har MSN messenger. Programmet är 
gratis och kan hämtas från www.msn.com. Om du har en senare vesrion så kan du 
kommunicera med ljud och bild. Jag planerar att installera ICQ under nästa vecka så att fler 
kan nå mig "LIVE". Om du vill hitta mig på MSN så sök på min MSN-email: 
bilkalender@hotmail.com.

Läs vad Anael skrivit om sig själv och chaggatraditioner!
Anael har sedan några veckor tillbaka skrivit ihop en text om sig själv och kortfattat om 
chaggatraditioner. Texten är skriven av Anael och eventuella fakta har inte bekräftats från 
andra källor. Välkommen att läsa! Klicka här för att öppna sidan!
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Elektricitet på Agape Tech Center!
Nu finns det elektricitet på Agape Tech Center. Mätaren som var det sista att installerades vid 
årsskiftet och nu fungerar elektriciteten utmärkt. Detta möjliggör installation av datorer och 
annan teknisk utrustning. Under januari så kommer alla datorer att installeras.

Samarbetsprojektet omarbetas totalt!
P.g.a. motstånd och ointresse så måste samarbetsprojektet omarbetas totalt.
Klicka här för att läsa mer om samarbetsprojektet!

Hemsidan har passerat 2000 besökare!
Hemsidan har i dagarna passerat 2.000 besökare sedan den startades för ca 6 månader sedan!
Som max har det varit 32 olika besökare på en dag, meddelvärdet ligger på ca 16.
Hemsidan har fått ett nytt utseende och nya funktioner! Nu finns kartmaterial, mer bilder, mer 
information om de olika projekten och en ny lauout som underlättar arbetet med hemsidan.

Datorseminarite blir uppskjutet till Februari!
Jag och Kennedy planerar ett datorseminarium på Agape Tech Center i början av 2004. Just nu 
tränar jag Anaeli, Gabriel och Thomas på de olika programmen som de skall hjälpa mig att 
undervisa under seminariet. Vi kommer bjuda in mellan 10 och 20 skolor att skicka mellan 2-3 
lärare var. Vi hoppas på att kunna ha 30 fungerande datorer installerade. 15 bord och 30 stolar 
har beställts, tillverkats och placerats i det klassrum som nu är färdigställt. 24 datorer är redan 
installerade och klara för undervisning. Orsaken att vi inte kunde ha datorseminariet under 
december 2003 som planerat var för att den man från Tanesco som hade hand om 
elinstallationen blev mördad.

Samarbetsprojektet gör framgångar men möter motstånd...
Jag har nu rest runt till de 10 olika vänskolorna i Moshi. På varje skola har jag tagit bilder och 
samlat information. Jag har reparerat de datorer som inte fungerat på skolorna och givit ut 
några av de vi tog med från Sverige. Bilderna och informationen om skolorna kommer att bilda 
en hemsida där skolorna kan publicera sig på nätet.
Det har skett drastiska förändringar vad det gäller föreningen. Den vi samarbetade med som 
väntade på att registreringen skulle färdigställas har upphört att existera. Det har istället 
bildats en ny förening med krav från Gripenskolan. För att inte våra projekt skall trampa 
varandra på fötterna så lämnar vi samarbetet med denna förening och håller istället direkt 
kontakt med skolorna och deras ägare. Det finns 2 ägare, den katolska kyrkan och den 
lutheranska. Det finns 15 lutheranska skolor i trakten och 24 katolska. Jag arbetar just nu med 
att göra om hemsidan så att den inte längre är kopplad till föreningen utan istället till dessa 
ägare av skolorna.

Linus i Tanzania från september 2003 till februari 2004!
Just nu sitter jag i en stuga i Moshi, norra Tanzania. Jag kommer att arbeta med de oika 
projekten här på plats i Tanzania i några månader. För att hålla er alla underättade om vad 
som händer så uppdaterar jag hemsidan med jämna mellanrum ifrån ett internetcafé  i Moshi 
Town. Jag skriver också en dagbok på nätet klicka här för att komma till den.

Mvuleni Water Project, Vattenprojektet, gör framsteg!
Lördagen den 27:e reste jag tillsammans med Kennedy tillbaka till Mvuleni för att ta bilder och 
rita en karta med hjälp av GPS. Detta material kommer att användas för att jag, tillsammans 
med mina medhjälpare Johan och  Ida skall kunna planera projektets fortskridande. 
Installationen av elnätet i Mvuleni har påbörjats, vilket påskyndar projektet enormt. 
Samarbetet med Johan och Ida har också resulterat i att projektet gör små men viktiga 
framsteg.
Klicka här för att se en del av det insamlade materialet.
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Transporten till Tanzania klarade sig intakt!
Alla datorer och skrivare mm kom fram mer eller mindre intakt. Just nu arbetar jag med att 
installera och reparera dessa. Några har redan skickats ut till 2 av de 10 olika skolorna som vi 
sedan tidigare har haft samarbete med. De flesta datorerna kommer dock installeras på 
internetcafét och skolan i Kiboroloni.


