
Den årlige generalforsamling i

Støtteforeningen for Landsbyhospitalet Heri

afholdt Onsdag den 22.06.2022

Sted: Kegleklubben Gut Holz, Allegade 13, 6270 Tønder 

Følgende punkter blev behandlet iflg. Dagsordenen på indkaldelsen.

Ad 1. Valg af dirigent blev Iver Askholm Madsen. Som referent Karen Boisen Jensen 

Ad 2. Formanden Morten Øster fortalte om aktiviteter siden sidste generalforsamling.                    
se bilag. Beretningen blev godkendt af de fremmødte 

Ad 3. Kasserer Gertie Gorzelak fremlagde regnskabet for 2021. se bilag. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af de fremmødte. Revisor Peter 

Lundby blev genvalgt som foreningens revisor. 

Ad 4. Kontingent for 2023 blev uændret besluttet til 100kr.

Ad 5. Gertie Gorzelak var på valg og blev genvalgt med klapsalver.

Ad 6. Der var ikke indkommet nogen forslag fra foreningens medlemmer. 

Ad 7. Foreningen blev grundlagt i 2009, så denne generalforsamling blev den 12. i
rækken. 

Ad 8. Morten Øster viste billeder fra deres sidste tur i februar/marts måned. 

Supplerende blev følgende gennemgået.

Foreningen vil meget gerne have gaver til uddannelse af flere sygeplejersker, nyanskaffelse af en 
ny græsslåmaskine, samt en udskiftning af lastbilen der er brudt sammen. 

Det næste store projekt er at få bygget en børneafdeling med kuvøser og senge og andet udstyr, 
som kan anvendes til de små børn og ved fødsler. Knud Løkkegaard fra Lions har skaffet 
finansieringen fra Lions Club i de nordiske lande. 

Overlæge Dr. Ine's hustru, som er uddannet i ernæring, har undersøgt ca. 400 børn i de 
omliggende små landsbyer. Hun finder, at mange af børnene er fejl-ernærede og en del decideret 
underernærede, og ønsker at starte et undervisnings-køkken, hvor hun kan lære mødrene at lave 
sund og nærende mad. 

Mens Marianne og Morten var på hospitalet, var mange patienter flygtninge fra det nærliggende 
Burundi, hvor der stadig er uro og borgerkrig. FN betaler for deres indlæggelser og behandling. 

Timothy vender om 1 år tilbage til Heri efter 1 års praktik hos en tandlæge. Han skal tjene sin egen 
løn hjem både ved at fungere på hospitalets tandlægeklinik samt i den nye tandlægeklinik i 
Kigoma, hvor der mange med betalingsevne, der kan give overskud til at drive klinikken på Heri. 
Han har underskrevet en kontrakt med Heri for 6 år. 

 

Tønder den 29.06 2021, Sekretær Karen Boisen Jensen 



Formandens beretning til generalforsamlingen
i Støtteforening for Heri Hospitalet

Siden sidste generalforsamling har Marianne og jeg været to måneder på Heri. 

Efter at have færdigpakket containeren og fået afsendt den til Heri, rejste vi i slutningen af Januar 
og kom hjem igen den 4. april. Vi kunne ikke rejse i 2021 pga. pandemien, og der var sket en hel 
del på Heri og i Tanzania siden sidst vi var der.

Tanzania havde fået ny og kvindelig præsident og hospitalet havde færdiggjort deres nye 
Maternity og kvinde-sengeafdeling som foreningen via sponsorer havde skaffet og betalt ca. 90% 
af udgifterne til. Desuden havde Lions Club i Danmark, Holland, Tyskland og England, såkaldt North 
Sea Lions med Knud Løkkegaard i spidsen og som primus motor skaffet penge til en ny og stærkt 
tiltrængt mands-sengeafsnit. En hel 4 fløjet bygning med depotrum i kælderen.

Vores studerende Timothy på Filippinerne var, efter 6 års studier, færdig med sin første tandlæge 
eksamen. Alle udgifter til denne uddannelse har foreningen betalt og det har været en dyr 
omgang. Han var dog ikke færdig med at få penge, idet han jo først begyndte at tjene penge da 
han startede på sin turnusuddannelse, men alt har han fået af foreningen siden han bestod 
eksamen.  Rejsen hjem til Tanzania blev også betalt af foreningen, men han har lovet at afdrage på 
denne når han begynder at tjene penge. 

Vi mødte ham, både da vi ankom til Dar, og senere på Heri samt da vi passerede Dar på hjemvejen 
igen. Han skulle have penge til at leve for og til en rejse til Dodoma for at indskrive sig til den 
nationale eksamen for tandlæger. Han kom ud til Heri for at gense hospitalet og bese sine 
kommende arbejdspladser både på Heri og nede i Kigoma, hvor vi ønskede at indrette den ekstra 
tandklinik med det udstyr, vi tidligere havde fået til Heri fra Danmark. Her hilste han så også på 
vores ”Dental assistent” Masano, der for øjeblikket passer tandklinikken indtil han kommer. 

Om ¾ år er han  færdig med sin et-årige turnus, som han er påbegyndt i Mwanza (Tanzanias 
næststørste by), hvor han var så heldig, efter bestået national eksamen, at få turnus på det store 
Bugando hospitals tandklinik i et år inden han kan opnå fuld autorisation som selvstændig 
tandlæge. 

Han fornyede ligeledes sin kontrakt med hospitalet, mens han var derude, og kontrakten ligger nu 
underskrevet på hospitalet. Den tidligere kontrakt var kun formidlet via mail mens han var på 
Filippinerne.

Vi havde mens vi var på hospitalet kontakt med de elever og studerende foreningen støtter, den 
ældste af de to forældreløse drenge vi betaler skolegang for, talte vi dog kun med i telefon, da han 
går i skole langt fra hospitalet. Head masteren fortalte til gengæld, at han var meget flittig og ved 
eksamen blandt de allerbedste elever i hele landet.



Tandklinikken som vi ønskede at indrette i vores Dispensary i Kigoma var vores store hovedpine 
inden vi rejste. Udstyret vi havde opmagasineret derude var digitalt og teknisk ret avanceret og 
hvem kunne vi få til at installere det derude, så det ville komme til at fungere? Men det lykkedes 
på forunderlig vis. Da vi var vel ankommen til Heri, spurgte Dr. Ine (lederen på hospitalet) om vi 
ville betale for rejsen frem og tilbage fra Dar og tilhørende tre måneders visa for to personer- et 
ægtepar der var på rejse fra Malavi til England på ferie. Den ene var en velkvalificeret medico-
teknikker, som var i stand til at sætte tandlægeklinikken i Kigoma op med vores udstyr. Vi sagde 
naturligvis ja tak, og betalte for at han kunne gøre det! Han var født på Filippinerne men havde en 
australsk hustru. De havde boet mange år i Australien og havde stor erfaring fra tidligere arbejde 
med at servicere og installere  tandklinikker. Nu arbejdede han som frivillig og ulønnet. Inden han 
rejste, efter klinikken var færdig, og han i øvrigt havde serviceret en del andet teknisk udstyr på 
selve hospitalet, gav han os gode råd mht. de sidste detaljer bl.a. om vandforsyningen til klinikken 
og de filtre der skulle til for at bevare udstyret intakt. 

Vores vandkraftværk, som producerer en del af elektriciteten til hospitalet, fungerer ikke optimalt 
og vores gode ven ingeniør Steen Mose Hansen, som i mange henseender har hjulpet foreningen 
og stadig gør det, planlægger en rejse til Heri og vil forsøge at forbedre forholdene derude. Han og 
hans familie har også selv samlet penge ind til dette projekt fra venner og firmaer de har kontakt 
til. Derudover har han været i Hamborg for at købe et parti brugte solceller til Heri. Foreningen har 
betalt både til køb og transport og han vil så sætte det i drift, når han kommer derud. Disse 
solceller og tilhørende batterier som skal opsamle elektriciteten der produceres af solcellerne kom 
med i den 40 fods container vi afsendte til Heri i slutningen af januar 2022, og den er nu lige 
ankommet til Heri i midten af juni 2022. Desuden ender alle rapporter om tekniske katastrofer på 
Heri i hans computer, og han anstrenger sig for at løse problemerne bedst og billigst muligt. 
Foruden alt dette, har han siden 2021 hjulpet os med at ajourføre medlemskartoteket, opjustere 
hjemmesiden og udsende nyhedsbreve pr. e-mail. Så vi sender en stor tak til Steen for hans 
omfattende virke for Heri. 

Arbejdet i foreningen er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne, Marianne og mig. Gertie tager 
sig af pengestrømme ind og ud af foreningens to konti og ordner regnskab til revisionen, og Karen 
fører protokollerne og hjælper med manuelt at uddele nyhedsbreve til de medlemmer, der ikke 
har e-mail. Tak til mine to bestyrelsesmedlemmer og til Marianne uden hendes hjælp og indsigt 
havde vi aldrig fået to moderne tandklinikker tilknyttet Heri.

Også Revisionscentret giver os gode betingelser. De udfærdiger regnskabet, foretager revidering 
og alt sammen for et ret beskedent beløb, så også tak til Revisionscentret.

 

Morten Øster

 Formand for bestyrelsen.


