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Bestyrelsens beretning 2021-2022 
 

Forhåbentligt skal vi i MASAIBARN ikke opleve igen at lade os begrænse af Corona virus og det er i 
år muligt at afholde generalforsamlingen i den virkelige verden og på rette tidspunkt i forhold til 
vedtægterne. Det har dog været et kort år siden sidste generalforsamling, hvilket beretningen 
bærer præg af. 

På det økonomiske plan har foreningen været påvirket af de begrænsede muligheder for at 
forsamles – aktuelt har det betydet, at det ikke har været muligt at afvikle ”Løb for Lengasti ” i 
virkeligheden – selv om løbet blev afviklet virtuelt har det desværre betydet færre indtægter. Som 
noget positivt har vi netop fået bevilget 100.000 kr. fra CISU (se nærmere forklaring senere) 

 

Af betydning for den fremtidige økonomi bliver foreningen påvirket af skærpede krav fra 
Indsamlingsnævnet i forhold til, hvordan tilladelsen kan anvendes. Desuden har vi ikke længere 
mulighed for adgang til gratis at få revideret regnskabet af Brillehusets revisor – revisoren må af 
hensyn til reglerne om hvidvask ikke længere tilbyde den slags tjenester. Der vil på 
generalforsamlingen blive foreslået en ny revisor.  

Meldingerne fra Tanzania/Lengasti vedrørende Corona virus er, at den ikke har haft nogen større 
påvirkning i landsbyen. Det har til gengæld den omfattende tørke, som har ramt bredt i det østlige 
Afrika.  

Børnecentret – Lengasti Children Center – LCC 
 
Masaibarn betaler gennem medlemskontingenter og donationer for driften af børnecentret i 
Lengasti og det anvendes som hjem for børnene, når de har ferie fra Haradali kostskolen. Alle 
børnene får hver dag mindst et måltid mad på LCC og alle pigerne sover der om natten. Drengene 
sover hos deres slægtninge i landsbyen. Det betyder, at der er frigjort plads på LCC, som kan 
anvendes til andre projekter. 
Aktuelt er der anvendt plads til Masaikvindes syprojekt, hvor unge kvinder fra landsbyen under 
supervision af en erfaren syerske, producerer tasker mm som sælges i Danmark. Overskuddet fra 
salget anvendes som tilskud til skolepengene for de piger, som stadig er i gang med skolegang og 
uddannelse. Kvinderne, som syer, får som tak for indsatsen, mulighed for at anvende dele af det 
indkøbte stof til eget formål. 

Annette Schou Nielsen har i oktober måned boet på LCC i 2 uger, hvor hun inviterede landsbyens 
mødre med små børn til legestue i lighed med projektet i januar/februar 2020. Desuden havde 
hun remedier med, som kan anvendes til at øge kvaliteten af kvindernes traditionelle perlebroderi 
og forhåbentligt give en større fortjeneste ved salg.  

I lighed med sidste år, er der to medlemmer, som har doneret penge til, at der kan dyrkes 
grøntsager på LCC i bunden af den ”ikke færdiggjorte bygning”, så den mad, der serveres, når 
børnene er hjemme fra skole, bliver mere næringsrig. Med tiden håber vi, at det kan udbredes til, 
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at større arealer i landsbyen bliver anvendt til dyrkning af grøntsager og at flere familier bliver 
inspireret til selv at dyrke grøntsager til eget brug og evt. salg. 

Ved besøget på LCC i 2020, blev det meget tydeligt for os, at der var behov for at hjælpe landsbyen 
i gang med at etablere en preschool, så børnene får mulighed for at udvikle deres sproglige 
kompetencer så de bliver klar til skolen, hvor al undervisning foregår på Kiswahili. 

For at skaffe midler til dette arbejde, har der været arbejdet på en ansøgning til CISU. Der er netop 
kommet en positiv bedømmelse af ansøgningen, så der er bevilget 100.000 kroner til anvendelse 
inden for det næste år. 

Arbejdet med at starte preschoolen og få etableret sidemandsoplæring af to udvalgte og 
ressourcestærke kvinder fra landsbyen, udføres af en lokal NGO: Pastoral Women’s Council            

Børnene på kostskole, Haradali Schools 
Alle børnene på kostskolen har bestået deres prøver. Det betyder, at ti af børnene har bestået den 
første nationale test i femte klasse. Eva er et år yngre end de andre, så hun har endnu ikke været 
til national test.  

Medlemsrejse 
Masaibarn har i samarbejde med ”TES skolen i Afrika” arrangeret medlemsrejser til området 
omkring Arusha og Lengasti i 2018, 2019 og 2020 i februar. Desværre var det pga. Corona ikke 
forsvarligt at gennemføre rejsen i 2021, men vi forventer, at det vil blive muligt igen i efteråret 
2022.  

 





















Lengasti
Projekter i 2020 - 2023

http://kortlink.dk/2fhqf
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Omdanne LCC til aktivitetscenter for kvinder og små børn

Forundersøgelsen viste interesse fra kvinderne i forhold til følgende 
aktiviteter:

● Grøntsagsdyrkning
● Sy projektet
● Legestue for kvinder og små børn
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Aktiviteter i forundersøgelsesperioden

● Grøntsagsdyrkning startede som et forsøgsprojekt i februar 2020, men er 
blevet udbygget og vedligeholdt med hjælp fra kvinder og sponsorbørn under 
tilsyn fra Nick. De høster nu i maj 2020 spinat og grøn peber.
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Aktiviteter i forundersøgelsesperioden
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Aktiviteter i forundersøgelsesperioden
● Syprojektet startede ligeledes i februar 2020 og fortsætter ligeledes under 

tilsyn fra Nick med støtte fra Sanne.
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Aktiviteter i forundersøgelsesperioden

● Legestuen for små børn og kvinder kørte som forsøgsprojekt fra medio januar 
til medio februar 2020. Der var to hold om dagen, da der kom mange kvinder 
og børn. I slutningen af projektet begyndte nogle af kvinderne at stå for 
legestuen med støtte fra Annette. Projektet kræver yderligere organisering og 
inspiration for at kunne fortsætte. 
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Aktiviteter i forundersøgelsesperioden
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Forslag til fortsatte kvindeaktiviteter i LCC

● Grøntsagsprojekt og systue kan fortsætte med lidt støtte fra Danmark.
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Forslag til fortsatte kvindeaktiviteter i LCC

● Legestueprojektet kræver yderligere hjælp til organisering, vejledning af 
mødre, legesager og legeredskaber, før de kan fortsætte alene med tilsyn fra 
Nick og støtte fra Annette

9



Forslag til fortsatte kvindeaktiviteter i LCC
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Ønske fra Lengasti om støtte til preschool

● Skoleleder og landsbyråd ønsker at vi støtter preschool med lærerløn & 
kostordning for børn.

● De 60 børn i preschool undervises af uuddannet og ulønnet ung kvinde og 
børnene traver hjem for at spise.
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Ønske fra Lengasti om støtte til preschool

● Skoleleder og landsbyråd ønsker at vi støtter preschool med lærerløn & 
kostordning for børn.

● De 60 børn i preschool undervises af uuddannet og ulønnet ung kvinde og 
børnene traver hjem for at spise.

Anina

Anina underviser i 
preschool
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Samarbejde med lokal NGO 

● Pastoral Women's Council (PWC) på besøg i Lengasti:
- Selina 

& - Malano

Selina Malano
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Projektbevilling fra Cisu maj 2022-2023

● Støtte til undervisning i preschool Lengasti
● Hjælp til organisering af kostordning til preschool
● Undervisning af kvinder m.h.b på indtjeningsmuligheder:
- økonomistyring & microlån
- grøntsagsdyrkning
- perlevævning
- syning
- hønsehold 
● Undervisning i sundhed og stimulering af småbørn:
- legestue som pasningsordning
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BUDGET 2022  
 
 
 

 
  Regnskabsår 

2021 
År til  

23.04.2022 
Budget 2022 

Indtægter     

Medlemskontingenter  13.600 1.400 17.000 

Sponsorater  5.600 600 5.000 

Skolesponsorater  72.419 70.625 71.500 

Donationer  1.931 400 10.000 

Events  0 0 15.000 

Tilskud  0 0 0 

Masaikvinde donationer  65.053 11.075 55.000 

Indtægter i alt  158.603 84.100 173.500  
 

Formålsbestemte omkostninger     

Lengasti Children Center  -67.099 -6.875 -60.000 

Haradali Schools  -50.014 -27.887 -55.000 

Masaikvinde  -51.739 -6.130 -50.000 

Formålsbestemte omkostninger i alt  -168.852 -40.892 -165.000 
 
Administrationsomkostninger 

    

Hjemmeside  -788 -259 -500 

Godkendelse fra Indsamlingsnævnet  -1.100 0 -2.400 

Regnskabsprogram  -2.925 -2.194 -3.500 

Løb for Lengasti  0 0 -500 

Medlemskab af CISU  -600 -600 -600 

Administrationsomkostninger i alt  -5.413 -3.053 -7.500 
 
Resultat før finansielle poster 

  
-15.662 

 
40.155  

 
1.000 

 
Finansielle udgifter     

Bankgebyrer  -1.664 -360 -2.000 

Finansielle udgifter i alt  -1.664                 -360  -2.000  
 

Årets resultat  -17.326 39.795 -1.000 
 


