
 

 

Kære Danmission venner! 
Mayaja-6år i kyerwa er afsluttet 

På vej til Isingiro og kaisho 
MAYAJA har nu  
Vi satte punktum med en fest d. 18. 
december, hvor vi inviterede mange af dem 
vi har samarbejdet med gennem de 6 år vi 
har arbejdet her – landsbyledere, SACCOS 
– spare-lånekasse bestyrelserne, de som 
havde planteskoler, dem som har undervist 
sammen med os, MAYAJA udvalgene i 
landsbyerne og på provstiplan, 
evangelisterne og præsterne i området. 

 

 

 Medarbejderne 
 
Dagen startede med et kraftigt regnvejr frem 
til kl. 11. Vi havde inviteret til kl. 10 og 
håbede at kunne gå i gang kl. 11, men 
regnvejret bestemte programmet den dag. Vi 
kom i gang ved 12.30 tiden, da var de fleste 
af gæsterne kommet, dog kom dem fra 
Mirambi, som kommer længst væk fra først 
kl.14, for der er lerjord hos dem, så bilen de 
havde lejet i dagens anledning kunne ikke 
køre op ad bakken, før solen havde skinnet 
en stund. Programmet bød på takketaler og  

”En sidste indsprøjtning” fra medarbejderne med en kavalkade at optrin, dialog og 
PowerPoint billeder fra arbejdet – hvordan det var da vi startede, hvordan vi har mødtes 
undervejs og hvad vi ser nu. Til slut i denne kavalkade gav jeg en monolog, hvor jeg 
fortalte til tolderne ved grænsen til Tanzania i 2022 at 
jeg glædede mig til at komme tilbage på besøg i 
Kyerwa og se hvordan det går med udviklingen. Noget 
om hvad jeg håbede at se – vore drømme for fremtiden 
for folk i landsbyerne – at de næsten alle har 
murstensmurene huse, at alle har gode sunde 
omgivelser med grøntsags haver og frugttræer, at de 
får ordentlige priser for landbrugsvarerne, børnene får 
uddannelse. Jeg håber også at de har gode politiske  

 

ledere, at de har valgt gode ledere efter undervisningen om borger pligter og rettigheder. 



 

 Provst, hædersgæsten, lederen af MAYAJA                                     
 
Vores hædersgæst var generalsekretæren 
for stiftet Erasto Kamihanda. Han takkede 
alle for deres aktive medvirken i projektet og 
manede til at de fortsat ville anvende den 
viden de har fået.  Bønderne gav ham 2 
bananstokke – en lille en fra før MAYAJA og 
en stor, som de er nu hos dem, der har fulgt 
rådene om at bruge gødning, grave vand 
opsamlings render og tynde ud. 
 

Mange ting er forandret, når vi kigger tilbage på den første tid vi var her i området. I 
December har vi været rundt i 6 underlandsbyer og snakke med alle husstande igen, som 
vi gjorde det for 6 år siden. 79% af folkene har deltaget i vore kurser og 80% af dem siger 
at de har øget deres landbrugsproduktion og fået bedre indkomst og alle at de har mad 
nok, 3% brugte kompost, nu er det 29% og 41% bruger dyregødning mod ca. 20%. Da vi 
startede var det ca. 10% som dyrkede grøntsager, men nu er 58% og 97% siger at de 
spiser mere grøntsager efter at have fået undervisning i ernæring. 21 % havde et godt 
toilet, men nu er det 56% - (vi ville gerne at det var 100%, men det er ikke alle der rykker). 
88 % af de der har deltaget i kurserne siger at de har et bedre samarbejde i familien især 
hvad angår arbejdsdeling og budgetlægning – samarbejde om økonomien. 
 
Nu er det Januar 2013 – vi skriver den afsluttende rapport for de sidste 3 år, slutter 
regnskabet af, får trukket ledninger til strøm og malet i det nye kontor og boliger vi skal 
flytte ud i. Vi flytter d. 24. Januar og så går vi i gang med at introducere os i vort nye 
arbejdsområde – Isingiro og Kaisho. Vi tager fat på: 

1. At introducere os for lederne og lære dem og området at kende ved besøg i hver 
ward (administativ enhed for 4-5 landsbyer) og hver landsby – 9 i alt med 5018 
husstande. 

2. Holde en åbningsfest med ledere fra landsbyerne og alle de religiøse ledere i begge 
wards, hvor vi fortæller hvad projektet handler om, så de kan bakke op og være 
frontløbere til at få folk til at deltage i projektet. 

3. At lave baseline – interview undersøgelse med 1 underlandsby i hver landsby, for at 
få et billede af hvor er vi – hvor starter vi, så vi kan sætte realistiske målbare 
indikatorer op for hvad vi gerne vil opnå de næste 4 år. 

4. Så skal vi i gang med at lave kurser for landsbyledelser og folk rundt i landsbyerne. 
 
Tak fordi I fortsat vil være med til at gøre det muligt for os at gøre dette arbejde for og med 
folk her i Kyerwa Provsti. 
 
 

De bedste hilsener fra os her i Kyerwa 

 

Else Højvang 

Projekt koordinator for MAYAJA 

Kyerwa Provsti, Karagwe 

 

 

 


