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ALE. Elisabeth Anders-
son, Ingrid Andersson 
och Ing-Mari Larsson.

Förutom att alla tre 
är från Ale så har de en 
annan sak gemensam 
– Pambazuko Children 
Home i Mto wa Mbu i 
norra Tanzania.

Tidigare i höst be-
sökte de familjebarn-
hemmet och över-
lämnade bland annat 
kläder, böcker, spel och 
leksaker.

Pambazuko skapades 2008. 
Namnet gavs av John 
Kilaka, sagoboksförfattare 
och en av Tanzanias största 
konstnärer. Pambazuko 
betyder gryning, ljusning – 
början på en ny dag.

På Pambazuko finns 16 
barn i åldern 7-16 år. Barnen 
har alla mist en eller båda för-
äldrarna, ofta i aids. Några av 
barnen har en mamma som 
lever, men som på grund av 
psykisk sjukdom inte kan ta 
hand om sitt barn.

– Målsättningen är att ge 
alla barnen en god skolut-
bildning och en bra yrkes-
utbildning. Det finns en 
officiell insamlingsstiftelse i 
Sverige, registrerad på läns-
styrelsen i Västra Götaland. 
Stiftelsen är politiskt och 
religiöst obunden, berättar 

Elisabeth Andersson som 
själv ingår i styrelsen.

Driftkostnaderna per 
månad för Pambazuko är nu 
cirka 6 500 svenska kronor. 
Till detta kommer kostnaden 
för skolgång. Kostnaderna 
för skolgång och utbildning 
kommer att öka kraftigt 
inom några år.

– Detta är en av anled-
ningarna till att insamlings-
stiftelsen bildats, som möj-
liggör att avsätta medel för 
framtiden, förklarar Elisa-
beth Andersson.

För Ingrid Andersson var 
det första gången som hon 
besökte Pambazuko, men 
säkerligen inte den sista.

– Jag har via min dotter 

Elisabeth fått se många 
bilder, men det är svårt att 
föreställa sig hur det egentli-
gen är. Det är en fattigdom 
som är svår att beskriva, men 
bra att få uppleva med egna 
ögon. Tacksamheten som 
de visar på barnhemmet är 
enorm.

– Vi hade med oss en riktig 
fotboll, som pojkarna blev så 
glada över. Hela trosor är inte 
en självklarhet och därför 
var nya underkläder oerhört 
välkommet. Vidare delade vi 
ut madrasser, lakan, pennor, 
tandborstar, skrivböcker 
med mera, berättar Ing-Mari 
Larsson och betonar att det 
inte förekommer några mel-
lanhänder utan bidragen som 

kommer in går oavkortat till 
Pambazuko Children Home.

– Dessutom hade vi med 
oss Ahlgrens bilar. Det var 
första gången som barnen 
kom i kontakt med godis.

Elisabeth Andersson 
förklarar att alla bidrag är 

välkomna. Finns det intres-
serade privatpersoner eller 
företag som vill skänka 
pengar till Pambazuko 
Children Home får de gärna 
kontakta Elisabeth.

– Jag kommer gärna och 
berättar om hur verksamhe-

ten fungerar. Det är viktigt 
att bidragsgivare får respons 
och vetskap om vad hjälpen 
har för betydelse, avslutar 
Elisabeth.

Hjälpverksamhet till behövande barn
– Kvinnor från Ale besökte Tanzania

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elisabeth, Ingrid och Ing-Mari, samtliga från Ale, vid sitt besök på Pambazuko Children 
Home i Mto wa Mbu i Tanzania.Martha John skiner upp när hon får läsa om Pippi.

Trasbollen är nu ersatt av en riktig fotboll till grabbarnas stora förtjusning.

Röda dagar stängt. Måndagar-torsdagar har 
vi öppet som vanligt 09-18 fredagar 09-16 

(lunchstängt 12-13)
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God Jul & 
Gott Nytt År

God Jul &
Gott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes ÅkeriSURTE ÅKERI
  S U R T E  Å K E R I G R U P P E N ®

Önskar alla en 
God Jul och 

ett Gott Nytt År!

Mekonomen
i Nödinge

Tel: 0303-35 09 90
Öppettider:

Vardagar 7-18
Lördagar 10-14

            ÖNSKAR

Istället för julklapp har vi i år valt att skänka pengar till barncancerfonden

Skepplanda, Tel: 0303-33 46 90, www.redox.se
Måndag-torsdag 8-17 • Fredag 8-16


