
Nyhedsbrev for Støtteforeningen Heri.
oktober 2022

Kære  Medlemmer  og  venner  af  Støtteforeningen  for 
Landsbyhospitalet  Heri.  Vi  har  lidt  nyt  at  fortælle  fra 
hospitalet  samt  om  de  personer  foreningen  støtter  i 
Tanzania, men samtidig behov for at forklare jer om en 
udfordring vi står med og behøver jeres hjælp til.

Foreningen har i årevis været godkendt til fradrag i skat for den enkelte giver af gaver på mindst 
200kr. og helt op til  ca. 17.500kr. iflg. § 8A i  skattelovgivningen. Dette kræver imidlertid, at vi  
inden den 18. november 2022 kan dokumentere over 100 indbetalinger på minimum 200kr (eller 
derover). Husk anfør CPR nummer foran navnet på gavegiveren. Foreningen skal ydermere inden 
den 31/12 2022 kunne dokumentere over 300 medlemmer, som har betalt deres kontingent på 
100kr. Det er klart, at det er nemmere for os at fortsætte omfanget af vores virke på Heri, såfremt  
donorer kan fratrække gaver de giver til foreningen, så i forstår nok hvor vigtigt det er.

Gaver indbetales til:  Skjern Bank Esbjerg afdeling: Konto nr.: 7780  1409622.  
Kontingentet 100 kr. pr person indbetales i samme bank: Konto nr.: 7780  1257930.  
Husk i begge tilfælde CPR.Nummer forrest!

Vi appellerer derfor til  alle vores medlemmer at de bakker op om foreningen og husker de to  
frister for indbetalinger hhv. før 18.November og senest 31. December, så vi fortsat kan beholde 
jeres fradragsret.  Foreningens  frivillige  kasserer  bankdirektør  Gertie  Baungaard  Gorzelak  vil 
herefter indberette til Skat, så i får fradraget med på 2022 selvangivelsen.

Det var udfordringen, altså den i Danmark, I Tanzania har vi som vanligt mange løbende udfor-
dringer, nogle af dem kan i læse mere om på de følgende sider, her er lidt om hvad foreningen har  
udrettet siden, vi kom hjem i april 2022? 

I sommer aftalte vi med et stort universitetshospital i Mwanza  (Tanzanias 
næststørste by) Bugando Hospital,  at den ortopædiske afdeling skulle ud-
færdige en benprotese til hver af de to handicappede etbenede unge men-
nesker, vi nu har støttet med skolegang og uddannelse gennem efterhånden 
mange år. Det drejer sig om Sago og Dorkas på ca. 20 år begge to. 

Dorkas er i gang med sidste års uddannelse til skrædder på en erhvervsskole 
i Kigoma, og hun har lige afsluttet en 2 måneders praktik netop i Mwanza, så 
det passede godt, at hun kunne få taget mål til  sit nye kunstige ben der. 
Sago har, siden han afsluttede skolegangen med form 4 eksamen, opholdt 
sig hos sin storesøster,  der bor i  ”nærheden” af  Mwanza.  Vi  har således 
overført de ca.  20 000 kr. til  hospitalet,  som proteserne kostede (ja,  den 
slags er betstemt ikke billigt i Tanzania). 



Foreningen betaler uddannelsen for både  Dorkas og Sago.  Sago er nu  startet på uddannelse i 
Farmaci på et universitet i Tabora (en anden større by i Tanzania). Han forventer at afslutte studiet 
på 3 år og kan så arbejde på et hospital med lægemiddels administration.

Derudover skal de to forældreløse drenge Baraka og Krian nu fortsætte på Secondary School i en 
by, der hedder Geita, (hvor den nu afdøde præsident Magufuli kom fra. Gadvist hvad han døde af). 
Foreningen har gennem en sponsorfamilie kunnet give disse to drenge en kvalitetsmæssig god 
skolegang indtil nu, og foreningen vil gerne fortsat kunne gøre dette. Den moster, der gav dem 
husly og mad i ferierne, er desværre også død, men de har heldigvis en fætter, som nu har over-
taget huset, han tager imod drengene fremover i deres ferier fra kostskolen.

Vi har også en student tilbage på Heri Nursing School, som er i gang med det sidste år til diplom-
eksamen, og det er Toyi. Han havde arbejde/praktik på Heri’s dispensary i Kigoma et år efter de 
første to års uddannelse på sygeplejeskolen. Nu ønsker han at gøre uddannelsen færdig. Han er 
søn af en enke med 7 børn, og foreningen har støttet ham de første to år og vil nu igen til det  
sidste år.

Den nye mands-afdeling, der blev ind-
viet mens vi var på Heri i foråret, er nu 
taget i brug. 

Som  i  muligvis  husker,  fik  de  lavet 
kælder under noget af bygningen, i kan 
lige  netop  se  de  smalle  vinduer 
nederst.  Den anvendes  til  depot  m.v. 
Den del finansierede de faktisk selv.

Her  har  vi  lige  fanget  en  stuegang  med en  af 
vores sygeplejere og en af de yngre læger. Disse 
nye  afdelinger  vi  opfører  har  også  toiletter  og 
bade faciliteter. (Vild luksus!)



Mere Nybyggeri

Ligeledes er den nye børne-afdeling, som Lions også sponsorerer opførelsen af, i fuld gang med at 
blive bygget. Bemærk de laver også murstenene selv. 

De mangler forresten stadig at få anskaffet en anden lastvogn, og må derfor desværre betale sig  
fra at få materialer kørt til byggeriet, hvilket presser budgettet for byggeriet yderligere.

Containeren, som vi fik pakket og afsendt i slutningen af Januar, ankom langt om længe hen på 
sommeren med senge  og  møbler  fra  Danmark  til  denne  bygning.  Det  er  dog  nok  den sidste  
container, vi agter at sende til hospitalet, da prisen for sådan forsendelse er mere end tredoblet. I  
denne container var også flere solceller med tilhørende batterier, som foreningen har indkøbt, 
tillige med yderligere nogle paneler og batterier som vi fik foræret af vores gode ven Steen Mose  
Hansen fra Odense, der også har opsat det oprindeligt anskaffede større solcelle-anlæg på Heri 
(Gave fra Lions).

Vi håber, de kommer op inden længe, muligvis før vores næste planlagte besøg på Heri her til 
januar 2023, men nu må vi se.

Lions Club, repræsenteret ved vores ven Knud Løkkegaard, var ligeledes på Heri en uge i Februar  
2022 i forbindelse med overdragelsen af den nye mands-afdeling, og de har også støttet fattige 
patienter på Heri, der ikke har været i  stand til  selv at betale deres regning for behandling og 
ophold på hospitalet,  og har  også støttet enkelte sygeplejestuderende med betaling for  deres 
uddannelse.  Den støtte er vi selvfølgelig utroligt glade for. 



Timothy

Vores nyuddannede tandlæge er i fuld gang med sin et-årige turnus i Mwanza på det samme 
hospital, (hvor Dorca og Sago skal have deres benproteser lavet). Han har foruden sit 
tandlægearbejde været behjælpelig med kontakten til ortopædkirurgerne, der skal stå for 
proteserne til de to unge mennesker. 

Men først til oktober 2023 skal han op til den afsluttende Tanzaniansk tandlæge eksamen for at få 
ret til at praktisere selvstændigt, herefter ansættes han så på Heri (iflg. vores kontrakt med ham) 
for at drive vores to tandklinikker med hjælpere fra selve hospitalet og den nye klinik i hospitalets 
Dispensary (udeklinik) i Kigoma. Begge tandklinikkers oprettelse er sponsoreret med hjælp fra alle 
jer gennem Støtteforeningen for Heri.

Diverse andet

På andre fronter går det langsomt men sikkert fremad, ligeledes med lidt ekstra udfordringer, som 
man siger. 

Som i måske husker fra sidst, gik generatoren på vandkraftværket ned, og 
det var noget af en ”mavepuster”, at få den op at køre igen. Faktisk en im-
ponerende præstation af en lokal specialiseret elektrikker fra en af nabo 
byerne. Han klarede at afmontere afbrændte viklinger på den gamle rotor, 
og omvikle den med nye viklinger, noget der normalt kun kan udføres på 
specialværksteder med special værktøj, men han klarede det simpelthen 
på stedet nede i dalen. Det var der ingen i Danmark, der nogensinde ville 
have bundet an med. Der kan man bare se.

Der er dog stadig forskellige udfordringer på den front, blandt andet faldt en væg i den ene kanal  
til hovedtanken for vandkraftværket sammen, efter for stort pres fra de efterhånden meget 
kraftige regnskyl, som vi jo ser flere og flere steder i verden, og altså også her. Så der skal laves en 
afvisningsgate ved indløbet til denne kanal, så noget af vandet kan dirigeres udenom, når der er alt 
for meget af det på en gang.

Lige nu har de tømt dammen her i den tørre tid, for at få det 
opsamlede sediment skyllet ud, og de vil også udvide dammen 
bagtil ved at udgrave siderne et stykke bag selve dæmningen, 
for at øge kapaciteten af denne. Der er et langt fladt terræn bag 
dammen velegnet til at øge reservoiret. På billedet kan i også se 
den ynkelige manuelle gate til regulering af vandmængden ud i 
kanalen til kraftværket (den justeres med en større eller mindre 
sten lagt imellem). 

De Venligste hilsner til jer alle fra: Marianne og Morten Øster, 

samt resten af bestyrelsen.          

Rotoren i en 150KW generator  
under manuel omvikling


