Tanzibarns Generalfo rsamling 2020
Kolding Bibliotek Slotssøvejen 4, 6000 Kolding
Lørdag d. 27. juni fra kl. 13.00 - 16.00
Deltagere fra bestyrelsen: Vibeke, Hanne, Lene,
Mediemmer i1
Referent: Lene Weisbj erg

Velkomst af formand Vibeke Larsen

1) Valg af dirigent.
Maja Buskbjerg er foreslået og dette godkendes.
Maja fastslår at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Præsentationsrunde af alie deltagere

2)

Formandens beretning

Formand Vibeke fortæller om de tre organisationer i IJsa River.
Der vises billeder fraTanzania, med præsentation af sponsorbørnene.
Formandens beretning er vedhæftet.

Maja fortæller om URYDO/Sportsklutrben
Det nyeste projekt er en Cafe, der arbejdes på i øjeblikket.
Sportsdelen af klubben, dans, volley, fodbold etc, er mest styret i Usa River og ikke fra DK.
For at skabe indtægt til denne del hjælper Tanzibam med at starte indtægtsskabende
aktiviteter. De forskellige aktiviteter præsenteres, fx økologisk dyrkning, cafeen, catering og
turguides.
Stort fokus på frivillighed, og at medlemmerne skal yde noget særligt.
Medlemmer fortæller om deres oplevelser fra turene.

Forslag:
Kontakt Topas Tours, det kunne være interessarÉatprøve
Læg brochurer på de lokale hoteller og på kunstcenter i Arusha
Giv brochurer til chaufførerne
Ift. bygningerne og hussagen:
Hvad skal der ske med bygningerne hvis/når vi fir dem tilbage?
Hvorfor gør Tanzibam ikke mere for at få bygningerne tilbage?
Hvorfor kontakter vi ikke regeringen?
Hjemmesiden
Anne fra Dotmore fremlægger hjemmesiden og den nye struktur.

Spørgsmål:
Forsikring ved skader på I-IRYDO Tours (gennem Air BnB?)
Forslag: Til kontingent for lavt, "Kilimanjaro medlemskab", "Guldmedlemskab"
Medlemskab for studerende
Undersøg hvad der står i "takketeksten" efter man har meldt sig som medlem - se mere om
donationer.

Mulighed for gavegivere (går det tydeligt hvad man giver penge til), er,'t som opfordring efter
man har meldt sig ind som medlem, at man kan blive gavegiver, og hvorfor.

3)

Fremlæggelse af årsregnskabet

til godkendelse

Hanne præsenterer regnskab.

Vi modtog midler fra Tipsmidler og fra Tirstrup Efterskole
Ekstraordinære indtægter har administrationsbidrag fra Cisu for 2 ãx (2018 og2019)
Sponsor antal er nedadgående pga afuikling afbørnehjem
Der er sendt 94o/o af de indsamlede penge til projekteme iTanzania. Der spares på
omkostningeme i Danmark.

4)

Fremlæggelse og drøftelse af hovedlinjerne for foreningens virksomhed i
det kommende år samt budget for det nye regnskabsår, herunder fastsættelse af

kontingent

projekt. Det har været med til at Ë mere struktur på arbejdet
i ungdomsklubben. Men det var hårdt arbejde for Daudi fra
tidlig morgen til sen aften.
o Birthe har været tilbage i Usa River efter 10 år. Alle var
glade for at se hende. Hun var absolut ikke glemt dernede. I
den forbindelse vil vi også gerne sige velkommen til de nye
medlemmer som dette besøg medførte. Velkommen til Erik
og CIara.
o Annelise og Jens Gammelgård - mange årige medlemmer
af Tanzbarn- har også været på besøg i Usa River. Det er
altid dejligt,när medlemmer fra Danmark besøger vores
projekter i SYD.
o Vores retssag mht at få vores bygninger (børnehjem) tilbage
er ikke afsluttet endnu. Vi har ffiet os en god, og for os
forstående dommer. Han forstår ikke, hvordan en
embedsmand kan tage bygninger fra forældreløse børn, men
da han ikke vil anklages for at være komrpt, hørerhan
begge parter i sagen. Desværre har dommeren ikke mødt op
ved de 2 sidste møder. Men vi er stadig fortrøstnings fulde
og håber på en snarlig løsning til vores bedste. Næste dato
for retssagen er: 2317 og2417 2020.
o December 2019 har traditionen tro været travl og
nervepirrende mht at skaffe vores 300 medlemmer og 100
gavegivere. Håber vi i år kan komme på forkant med denne
opgave, så vi kan gå ind i december med ro i sjælen.
o Tirstrup idræts efterskole løb i efteräretfor Tanzibarn. Det
gav både et stort pengebeløb men også sammenhold i
foreningen. Stor tak til Anders for at stable det på benene.
o Anna Katrin Nørgård journalist og højskole leder har
arrangeret en højskole-ferie iTanzania i oktober 2020, og
har valgf at bruge en dag med sine kursister i Usa River og
bruge de unge i URYDO som guider. Det håber vi er med til
at udbrede kendskabet til URYDO TOIJRS: vores sidste nye
tiltag gennem URYDO: hvor vi sælger oplevelser som
gudidet cykel ture, vandre ture, madlavning, fodboldkamp
osv gennem Air bnb Desværre bliver denne tur udsat til
næste pga Corona.
o Så har vi fäet en ny hjemmeside- udviklet af Anne og
Thomas. Den glæder vi os til at komme i gang med. Tak til
Lene og Anders for det store arbejde, de har lagt i den.
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De 3 foreninger
URCC

-

Vores vision siger, vi vil skabe tryghed og bedre vilkår for
socialt dårligt stillede og unge i Usa River gennem:
-_uddünnelse-

- Bedre vilkår for familierne
- udvikling i lokalt samfundet
PO\ilER POINT om hvordan det går med uddannelse af
URCC børnene.
Vores mål er at ñ sendt de sidst
børn godt på vej
med en "End Contract".
PO\ilER POINT om eksempler på tidligere "End contract"

-

ll

URICO

Ud fra vores vision om at hjælpe via:

-

-

Uddannelse
Bedre vìlkårforÍamilìerne
Udvíklìng í lokalsamfundet

PO\ryER POINT om URICO:
Vi klarer os rigtig godt trods mangel på vores Community
Centre. Grupperne mødes i sportsklubbens faciliteter. Der
holdes møder som:
Preform one
Låne spar grupperne
Batik damerne
Det er mit indtryk, at grupperne i låne/spar og batik gruppen
kan klare sig uden støtte far DK. De er nu færdig med deres
støtte via Danida.
Pre Form One kurserne har også været en succes i byen. Alle
mener, børnene bliver klædt godt på til at takle den
kommende form one i Secondary school.

-

URYDO

-

Vores Danida projekt i cafeen går godt.
De unge har bygget deres cafe: Cafe Fast Food.
De arbejder frivilligt i cafeen
De har endda udvidet det frivillige arbejde til at
omfatte at dyrke jord og sælge oplevelser via

Airbnb.

De unge sælger nu også anangementer lokalt så
som bryllupper, og underholdning til bryllupper.
De har løbende hygiejne kurser og engelsk kurser.
De er kommet et langt stykke vej, og de gør det godt.
Maren fortæller mere om projektet. Jeg vil blot vise en
stemnings video framit sidste besøg i cafeen - efter
hygiejnekurset, hvor der blev undervist i at vaske op i varmt
vand.
PO\ryER POINT om opvask
Sidste video er en fast tradition, når jeg er på besøg i IJsa
River. De unge der gør en indsats dagligt inviteres til
gymnastik i det lokale gym.
POWER POINT om GYM.

-
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Konklusion

-

Så

alti

a\t har det været et år med spændende

opgaver. Vi har nået meget, og det meste er
lykkedes for os.
Næste år kommer der 2 frivillige danske piger til
USA. De skal arbejde på det lokale hospital og
skolen iTanzibarns bygninger. Så må vi håbe, de
kommer til at finde det lige så spændende som os
andre, og vil fortsætte med nye spændende tiltag i
Usa i fremtiden.

