
Nyhedsbrev maj 2021 for Heri hospitalet i Tanzania. 

2021 har indtil nu været et meget anderledes år for os. 
For første gang i 14 år er det ikke lykkedes os at besøge 
Heri hospitalet i månederne januar til marts. Det skyldes 
naturligvis Covid-19 pandemien, der har hærget hele 
verden og stadig gør mange steder. Vi har dog holdt en 
tæt kontakt til med hospitalet via e-mails og telefon, og 
vi har sendt penge til hospitalet, som er blevet anvendt 
efter vores instrukser.

Skulle du ikke have fået fornyet dit medlemskab, og stadig ønsker at støtte vores arbejde, 
kan du nå det ved at indbetale 100 kr. til konto 7780 1257930. Skulle du have lyst til at 
støtte os med en gave, der er fradragsberettiget efter § 8A i skattelovgivningen, er det 
konto 7780 1409622, du skal bruge. Vi har brug for mindst 100 gaver på minimum kr 200 
hver for at holde beholde fradragsretten for gaver, og det lykkedes heldigvis for os i 2020.

Både Marianne og jeg er nu begge færdig vaccinerede mod Covid-19, og vi regner med at 
kunne rejse til Heri i januar 2022. 

I 2020 blev den nye bygning til kvinde- og fødeafdeling 
taget i brug, og der er fuld aktivitet der. Samtidig er 
man i fuld gang med at opføre en ny mandsafdeling i 
nærheden, og den er snart under tag. Pengene til 
denne er frem-skaffet af Lions klubber med Knud 
Løkkegaard som tovholder i finansieringen, som han 
også var, da vores solcelleanlæg skulle etableres for 
nogle år siden.

Når mandsafdelingen er færdigbygget skal de samme håndværkere i gang med at bygge 
en ny tiltrængt børneafdeling med moderne udstyr, og det er igen Knud Løkkegaard fra 
Lions klubber, der står for finansieringen. 

På grund af den store byggeaktivitet derude har foreningen besluttet at sende endnu én 
container af sted til hospitalet i efteråret 2021, og vi regner med at sende blandt andet 
brugte senge og andet hospitalsudstyr fra Danmark ud til brug i de nye bygninger. Vi 
sender også yderligere materialer til tandklinikken, og med lidt held formentlig også et 
brugt 37KW kraftvarmeværk som Steen har skaffet, som supplement til den eneste 
tilbageværende dieselgenerator som endnu kan køre. 



Vandkraftværket 

som oprindelig blev opført til hospitalet i begyndelsen af år 2004 og endelig færdiggjort i 
2006 volder igen problemer. For ca. 1½ år siden færdiggjorde ingeniør Steen Mose 
Hansen samt pensioneret elektriker Hans Bertelsen installationen af et helt nyt 
automatiseret system til erstatning for den ældre IKKE fungerende styring af værket. 

Lynnedslag, kortsluttede højspændingsledninger, en knækket elmast m.v. samt 
manglende vedligehold fra hospitalets side resulterede imidlertid i større nedbrud af 
både højspændingstraffo, generator og vitale styringskomponenter. En af grundende 
hertil, kan måske henføres til at hospitalet mistede deres tidligere elektriker fra Rwanda, 
som gennem ca. 20 år havde arbejdet på Heri. Den Tanzanianske regering udviste ham 
imidlertid, da regeringen under ledelse af Magufuli primært ønskede fast arbejdskraft fra 
landets egne indbyggere. Der blev efterfølgende ansat en yngre elektriker uden synderlig 
erfaring, og det har medført en del yderligere uforudsigelige ”udfordringer”. 

(Landets præsident Magufuli er for under ½ år siden afgået ved døden og hvordan 
forholdene udvikles fremadrettet, med den nye kvindelige præsident, vides endnu ikke). 

Traffo og generator er blevet repareret lokalt, Højspændingsledninger strammet op og de 
øvrige ødelagte dele sendt til Danmark for at blive repareret her. Steen har knoklet dels 
med at få dette repareret og samtidig etableret yderligere sikkerhedsforanstaltninger, så 
det forhåbentlig bedre kan modstå de til tider noget overraskende strabadser det 
udsættes for. 

Det er lykkedes Steen at få halvdelen af pengene skrabet sammen 
fra Genbrugsforretningen Happy Hand's overskud, til at færdiggøre 
projektet med ”økonomisering” af vandreserverne fra dammen og 
gennem kanalen, så de bedre kan klare sig gennem den tørre tid. 
Med disse midler er det lykkedes at indkøbe de nødvendige stumper 
til etablering af gates i kanalen og ved dammen, og han håber de 
sidste midler kan nå at skaffes, så han kan rejse derud senere på 
året og færdiggøre også denne del af projektet. 

Han er godt kendt på Heri og værdsat fra sine tre tidligere besøg 
derude (første gang med etablering af solcelleanlægget). 

Når vi får sendt en container i år, er det slut med at sende flere containere. Arbejdet er 
meget omfattende, og det er meget dyrt at sende selvom Blue Water i Esbjerg med stor 
velvilje fra direktør Kurt Skov hidtil har givet os en pæn rabat og også hjulpet os med 
udsendelsen.

Godt sted at etablere en af de 5  
gates til opstemning af vandet.



Sygeplejeskolen.

Vi har løbende haft kontakt til sygeplejeskolen, mest gennem Yvonne Ine som selv 
underviser der. Skolen er nu godkendt til den 3-årige statskontrollerede sygepleje-
uddannelse, da den 2-årige uddannelse som tidligere var gældende udløber i 2021. 
Fremover skal man tage den 3-årige uddannelse. 

I øjeblikket sponsorerer foreningen to studerende, som bliver færdig med den 3-årige 
uddannelse september 2021. Den ene er Esther som Soroptimisterne i Ikast har sponso
reret, den anden er Saddock en mandlig studerende, som har arbejdet på HERI efter endt 
toårig uddannelse i flere år. De er begge meget dygtige og får topkarakterer. 

Vi har fået henvendelse fra vores gode kontakt Yvonne Ine, som spørger om vi kan hjælpe 
yderligere 3 sygeplejestuderende økonomisk, én førsteårs-studerende og to tredjeårs 
studerende. Skolepenge for en førsteårsstuderende er 2.999.400 TSH det svarer til ca. 
8.000 kr. og en tredjeårs-studerende koster 3.424.400 TSH det svarer til ca. 9.250 kr.

Adam er på 1. år   
Han er forældreløs, hans oldemor hjalp ham økonomisk det første år, 
men hun døde i marts 2021. Lærerne på skolen har hver givet et mindre 
beløb, så han kan fortsætte 2. år, og de studerende på skolen skiftes til 
at give ham lidt af deres mad, men det kan ikke fortsætte sådan. De 
skriver, han er meget dygtig og vellidt, hvilket er grunden til at de håber 
vi kan hjælpe ham. 

Peruth er på 3. år. 
Hendes bror har delvis hjulpet hende, og Yvonne Ine har 
også betalt et beløb. Hun kan ikke hjælpe mere, da hun 
selv har 3 børn, der studerer, og det er dyrt. Peruths far
døde i år 2000, og hendes mor skal forsørge i alt 3 børn, 
det gør hun ved at sælge blomster, derfor har hun ingen 
penge at give til skoleophold. Hendes søster har betalt 
skolepenge indtil nu. 

Jeniphers mor er død, faderen er der ingen der ved hvor 
er, det er desværre ikke ualmindeligt i Tanzania at fæd-

rene løber fra deres forpligtigelser. Søsteren har fået andre familiære 
forpligtigelser, så hun kan ikke klare at sende skolepenge til Jenipher's
sidste års uddannelse.                                                                                    

 Jenipher er på 3.år. 

Skulle nogle af jer ønske at hjælpe én af disse studerende vil selv et mindre beløb gøre gavn. 



Studerende på primary og secondary school.

Foreningen har igen i år sendt penge til 2 forældre-
løse brødre, én på primary school og én på secon-
dary school, det har vi kunnet gøre, fordi vi har en 
sponser til dem. 
Desuden har foreningen igen sendt penge til yder-
ligere én elev på secondary school (den etbenede 
Sago) og skolepenge til den etbenede Dorkas, som 
nu går på en skrædderskole for at tage en to-årig 
uddannelse til syerske, siden sidste nyhedsbrev er 
hun blevet optaget på den to-årige uddannelse, og 
vi har hørt at det går godt. 

Vores tandlægestuderende på Fillippinerne: 
Timothy 

Timothy afslutter sin tandlægeuddannelse i 
slutningen af juli, det er vi glade for. 

Han rejser så tilbage til Tanzania, hvor han i et år 
skal arbejde sammen med en færdiguddannet 
tandlæge og først derefter, kan han komme til 
tandklinikken på Heri og arbejde, det er han helt 
indstillet på og glæder sig til det.

Her til slut et billede fra byggeriet af 
det nye mandeafsnit, som naturligvis 
også skal have  ordentlige toilet og 
badefaciliteter. Både Murstenene og 
spærrene til byggeriet laver de også 
selv.

God sommer til alle vore medlemmer og støtter.

Kærlig hilsen  Marianne & Morten Øster

Den nye mandsafdeling under opførelse



INDKALDELSE TIL ÅRLIG ORDINÆR GENERALFORSAMLING

         STØTTEFORENING FOR LANDSBYHOSPITALET HERI 

Sted: Tønder Løveapotek, Storegade 28 Tønder.

Tid:  mandag den 28 juni 2021 klokken 19,30. Døren er åben fra klokken 19:00

Dagsorden (medmindre der indgår yderligere forslag fra medlemmerne): 

1.    Valg af dirigent og referent. 

2.      Formanden informerer om året 2020’s forløb, og hvad der er sket til dato. 

3.      Kassereren forelægger regnskabet. 
Regnskabet er desværre endnu ikke klar til udsendelse, da det endnu ikke er revideret, men det kan på 
begæring udsendes elektronisk, når det reviderede regnskab foreligger.      

4.      Fastsættelse af kontingent for 2022. 

5.      Valg til bestyrelsen: Morten Øster er på valg og modtager gerne genvalg. 

6.      Indkomne forslag fra medlemmer.
Skal være fremsendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen på adressen
Rylen 32, 6270 Tønder eller pr e-mail til mortenoster@hotmail.com 

7.      Hvad vil foreningen prøve at få til at ske på Landsbyhospitalet Heri indenfor det næste år?

8.      Eventuelt.                                                                                                                    

                                                  Morten Øster, formand for bestyrelsen.
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