
Nyhedsbrev december 2020.  
 

 
Året går på hæld, og vi håber, at når I modtager 

dette nyhedsbrev igen vil hjælpe os med vores 

projekter på landsbyhospitalet Heri i Tanzania. 

Det kan I gøre ved at forny jeres medlemskab, 

det koster 100 kr. pr. person, som indsættes på 

konto 7780 1257930 i Skjern Bank.  

Vores kasserer Gertie synes, at I skal tilføje 2021, når i betaler 

kontingent. Skulle I udover dette beløb have lyst til at støtte med en 

gave, er I velkommen til dette også. Skat i Danmark ønsker gaver 

indbetalt på en særskilt konto 7780 1409622 ligeledes Skjern Bank. 
Kasserer Gertie Baungaard Gorzelak vil så i begyndelsen af januar 

indberette gaverne til Skat så man får fradrag for sin gave.  For at 

kunne opretholde fradragsretten hos Skat for gaver, skal vi hvert år 

modtage mindst 100 gaver med en mindstestørrelse på 200 kr. det er 

heldigvis lykkedes for os de sidste ti år, og vi har derfor stadig ret til at 

vore gavegivere kan få fradrag i skat for de beløb, de donerer efter 

paragraf 8 A i ligningsloven .Det kræver kun at vores kasserer Gertie 

Baungaard Gorzelak modtager den pågældendes CPR nummer i 

forbindelse med gaven.  

Vi regner ikke med, at vi kan rejse til Tanzania i januar 2021, som vi 

tidligere har gjort, men vi vil afvente fremkomst af en effektiv vaccine 

mod Covid-19, før vi igen rejser derned. Vi har løbende kontakt med 

nøglepersonerne på sygehuset og følger med i, hvad der sker dernede.  

 
 
 



Fødestue. Ny klinikbygning for kvinder inklusiv ny mandsafdeling.  
  

Den nye klinikbygning blev taget i brug i sommer. 

Bygningen har været undervejs i 3 år og er betalt for en 

meget stor del af vores støtteforening. Patienterne er 

begyndt at indtage sengene og de nye bade og 

toiletfaciliteter.  Vi er i gang på Heri med at bygge en ny 

mandsafdeling. Pengene er skaffet til veje med donationer fra Lions 

klubber. Vi glæder os meget til at se, hvor langt de er kommet, når vi 

engang kommer derud. Senere, når dette byggeri er færdigt, går 

hospitalet i gang med en ny børneafdeling. 
Midlerne til denne er også skaffet af Lions  

  

  

 

Nye toilet og brusefaciliteter 

Timothy.  

Timothy er tandlægestuderende på Filippinerne, og vores forening har 

betalt hans uddannelse, kost og ophold. Han havde planlagt at være 

færdig tidligt i foråret 2021, men Corona epidemien har imidlertid gjort 

færdiggørelsen af studiet vanskeligt. Der har siden epidemien brød ud 

kun været online undervisning, det vil sige, at det kliniske, som har med 

patientbehandlingen at gøre, har været lukket. Han har skrevet til os, at 

enten skal han vente til Tandlægeskolen åbner igen for patientbehand-

ling, og det kan tage 1 til 2 år, eller også skal han tage de sidste to 

patientmoduler som privatkursus. Det indebærer, at foreningen skal 

betale ekstra for kursus, værnemidler, jævnlig test for Corona smitte (det 

er ikke gratis på Filippinerne), tandlægematerialer og tandlægeinstrumen-

ter. Tager han disse 2 kurser, kan han være færdig til juli 2021. Det vil 



koste 70.000 kr., selv om det er meget dyrt, er det alligevel billigere end, 

hvis han skal vente 1-2 år.  

Sygeplejeskolen.  

Skolen har indtil nu uddannet sygeplejersker med en uddannelse på 2 år. I 

ca. 3 år har skolen forsøgt at blive godkendt til at give en 3-årig 

sygeplejeuddannelse (diplomuddannelse). Det har krævet flere undervis-

ningslokaler, mere Edb-udstyr, flere lærere med ekstra uddannelse, en 

skolebus, flere fagbøger på sygeplejeskolens bibliotek og nye skolebøger. 

Myndighederne har været på besøg flere gange for at vurdere, hvad der 

skulle til for, at diplomuddannelsen kunne godkendes, men har hver gang 

ikke givet klare retningslinjer for, hvad skolen manglede for at blive 

godkendt. Hver gang de kom på besøg, kom de med nye krav. I 

slutningen af oktober fik vi den glædelige meddelelse, at nu er 

sygeplejeskolen godkendt til at uddanne nye studerende til en treårig 

diplomuddannelse.  

Det er vores forening der har bragt EDB udstyr til sygeplejeskolen med de 

containere, vi har sendt. Nogle af de nye undervisningslokaler og kontorer 

har skolen fået på den nye fødeafdeling ( maternaty building ), som vores 

forening har betalt 70 % af. En ny bygning med computere, som skal 

bruges til digital undervisning, er blevet betalt af Adventistkirken i 

Tanzania, ligeledes har kirken betalt en brugt skolebus, som blev forlangt 

købt af myndighederne.  

Sygeplejestuderende.  

Vi har lovet at hjælpe 2 sygeplejestuderende, som i 2021 skal tage det 

sidste skoleår til diplomuddannelsen. Den ene er Esther, som får alle 

skolepengene fra Soroptimisterne i Ikast. Den anden er Saddock, en 

mandlig sygeplejerske, som for 3 år siden afsluttede den 2 årige sygeple-

jeuddannelse. Han har siden arbejdet på Heri Hospitalet, fik en meget fin 

eksamen, og man er utrolig glad for ham på hospitalet, da han ikke alene 

er dygtig, men også meget engageret og har stor omsorg for de enkelte 



patienter. Efter endt uddannelse vil han fortsat arbejde på Heri Hospitalet 

i mindst 1 år. Han har 10 søskende og har efter endt uddannelse hjulpet 

flere af sine søskende med skolepenge til deres uddannelser, og vi har 

set, hvordan han har hjulpet en yngre broder med lektielæsning, idet 

broderen har boet hos ham. Saddock har hele tiden ønsket diplom-

uddannelsen, og vi vil gerne fra foreningen hjælpe med at betale 

halvdelen af skolepengene. (Til de første to år fik han hele uddannelsen 

betalt af foreningen.) Der er desuden 3 andre studerende Makory, 

Atupenda og Nuhu, (3 mandlige studerende), som vi hjalp i 2020 med 

skolepenge til 1. års studie, nu vil vi gerne hjælpe dem med skolepenge til 

andet år.  

Vi har i foreningen fået forespørgsler fra Sygeplejeskolen, om vi kan 

hjælpe med at betale skolepenge til 3 andre sygeplejestuderende. Vi har 

svaret, at vi ikke har penge i øjeblikket, da al foredragsvirksomhed om 

hospitalet er stoppet p.g.a. pandemien, og indtægterne herfra ikke 

kommer ind.  

Børn i primary og secondary school.  

Foreningen støtter via sponsorer 2 forældreløse drenge i primary school, 

den ene skal i 2021 fortsætte i secondary school og skal derfor flytte 

kostskole, da den nuværende skole kun har til og med 7. klasse.  

Desuden støtter vi Sago, som er nummer 11 ud af 11 søskende, og som 

mangler det ene ben (han fik amputeret det ene ben over knæet på grund 

af slangebid, forældrene kom først til hospitalet, da der var gået kold-

brand i benet.) Han går på secondary school og skal i 2021 gå på fjerde år-

Form 4.  

Disse børn er fuldstændig afhængige af penge fra sponsorer til deres 

uddannelse, så vi håber, der kommer nok penge ind til fortsat at støtte 

dem. Det koster ca. 8.500 kr. om året på kostskole at have en elev gående 

inklusiv skolebøger og skoleuniform.  



 

 

Dorkas.  

Den etbenede pige på 17 år, som vi har hjulpet med 

uddannelse de sidste fire år, har nu afsluttet det korte sy 

kursus på 5 måneder. Hun venter på at gennemføre et 2-

årigt sy kursus, så hun kan nedsætte sig som syerske. Vi har 

endnu ikke hørt, hvornår det begynder.  

 

Hjælp til Hospitalspatienter.  

Vi vil gerne fortsat hjælpe fattige hospitalspatienter med at betale noget 

af regningen for behandlingerne, Lions klubberne har hjulpet os med 

betalingen til flere patienter. Vi vil selvfølgelig undersøge det fremtidige 

behov.  

Til slut vil vi fra foreningen ønske alle en glædelig jul og et Coronafrit 

godt nytår 2021.   

Marianne og Morten Øster  
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