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Den 1. april 2022 udløb vores bevilling fra CISU og vi har været så 
heldig at få både det afsluttende referat og regnskab godkendt.  
I maj, startede vi på en ny ansøgning med håb om at få en bevilling 
til et år mere. Ruth og jeg (Thea) synes kvinderne blev svigtet, hvis 
vi stoppede undervisningen midt i, hvor kvinderne virkelig var kom-
met langt i læringen og var meget engageret. Samtidig havde nogle 
af mændene spurgt, om det var muligt for dem at blive undervist.  

Den ansatte sygeplejerske havde opnået meget med sin undervis-
ning om hygiejne, infektionssygdomme, børnepleje osv. Sygeplejer-
sken underviser i 3 landsbyer. To timer i Choya og 1,5 time i to an-
dre landsbyer. Vi har fået meget stor tilkendegivelse tilbage fra 
kvinderne, fordi dette blev sat i gang. Kvinderne siger, der er 
mange ting ved et sygdomsforløb, de forstår bedre og hvordan de 
skal tackle det. 

 Vi har arbejdet på at få en stærk kvindeorganisation op at stå på 
tværs af de 4 landsbyer. Det er lykkes og de er nu 16 medlemmer i 
organisationen og registrere som en NGO under navnet Chee`r. Det 
er meningen at organisationen skal arbejde sammen med vores part-
ner DCA, om de aktiviteter der er sat i gang.   
Vi har fra Y`s Men fået bevilliget penge til projektet. Det gjorde, at vi 
kunne fortsætte med undervisningen af kvinderne frem til sommer-
ferien og udbetale løn til lærerne.   
Vores nye ansøgning fik vi bevilliget med opstart 1. oktober og kan 
nu fortsætte med de aktiviteter, vi har sat i gang og som noget nyt 
opstart med undervisning af en gruppe mænd.  

I den ene landsby sad kvinderne under et træ og blev undervist- for 
læreren var det ikke optimalt – så sidst vi var derude, diskuterede vi 

meget, hvad vi kunne gøre. Ruth og jeg lovede at forsøge at samle 
penge ind om ikke andet så til et skærmbræt.  

Vi var så heldige, at nogle af vores sponsorer gav et pænt bidrag, 
så vi kunne få en aftale i gang med vores murer/tømrer derude og 
de er begyndt på et skolehus på 30 kv., som vil være næsten fær-
dig når vi besøger dem 1. februar 2023.  

Udover fortsættelsen af undervisningen, har vi ansat en konsulent 
til at undervise vores partner i kapacitetsopbygning af en organisa-
tion – blandt andet hvad det indebærer at være med i en besty-
relse og tage ansvar for det, man siger ja til.  
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 Undervisning under træet 

 Ny bygning til undervisning på vej 

nogle af kvinderne i projektet 


