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Årsskiftet nærmer sig, og vi skriver til vores trofaste medlemmer for at minde jer om 

at forny jeres medlemskab for året 2019. Marianne og jeg planlægger en ny rejse til 

januar og håber på at få samlet mange penge ind, som vi kan bruge til at afslutte 

nogle af de projekter, vi har sat i gang på Heri og evt. starte enkelte nye, som vi har 

ønsket at komme i gang med. Kontingentbetalingen vil være et godt tilskud til vores 

midler, det er stadigvæk 100 kr. årligt. De medlemmer, der har meldt sig ind i sidste 

måned, behøver ikke betale igen før i slutningen af 2019, men må gerne. 

Gaver. 

Vi skal op på mindst 100 personer, der giver os gaver på mindst 200 kr., for at vi kan 

bevare vores fradragsret efter § 8A i skattelovgivningen. Nogle giver os store beløb, 

og derfor er denne fradragsmulighed vigtig for vore donorer. Vi har indtil nu knap 

halvdelen af de forlangte gavedonorer for i år og håber, at vi inden nytår opnår 

mindst 100 givere. 

Transformator. 

I slutningen af marts 2018, tre dage før vi rejste tilbage til Danmark, forsvandt 

strømmen pludselig undtagen på hospitalsbygningerne og 

tandklinikken, der forsynes af det nye solcelleanlæg. Først 

efter at vi var rejst til Dar es Salaam fandt man ud af, at 

transformatoren ude ved vandkraftanlægget var brændt 

sammen. Den laver strømmen til højspænding, inden den 

transporteres de 10 km. ind til hospitalet fra 

vandkraftværket. Værksted, vaskeri og funktionærboliger var uden strøm og 

vandkraftværket supplerer også solcelleanlægget til hospitalet, når solen ikke 

skinner nok.  



En ny transformator blev købt af vores samarbejdspartner ingeniør Steen Mose 

Hansen på opfordring fra hospitalsadministrationen og sendt til Heri med luftfragt. 

Den ankom, blev installeret og fungerer fint. Ingeniøren Steen er ham, der 

tilsluttede solcelleanlægget i 2017, og som planlægger en automatisering af vores 

vandkraft strømforsyning (se nyhedsbrevet længere fremme). Transformatoren 

skaffet af Steen kostede halvdelen af, hvad man kunne skaffe fra Tanzania. 

Foreningen har lagt pengene ud til denne anskaffelse. 

Regulering af vandkraft. 

Hospitalets vandkraftværk blev etableret af Danida i begyndelsen af dette årtusinde 

og taget i brug i år 2006. Der var dog ikke nogen effektiv regulering af strømstyrken, 

da det foregik manuelt og strømstyrken svingede til skade for mange af de dyre 

apparater på hospitalet og tandklinikken. Da Steen Mose Hansen var ude på 

hospitalet i 2017 for at etablere solcelleanlægget, kiggede han på vandkraft- 

strømmen, og han sagde, at det var absolut nødvendigt med en automatisk 

regulering af strømstyrken. Efter aftale med hospitalsledelsen har han udarbejdet et 

projekt til automatisk regulering af strømstyrken. Anlægget er færdigt og skal 

sendes til Heri fra Danmark og efter ankomsten hertil vil Steen Mose Hansen rejse 

derud og installere det. 

Tandklinikken. 

Vi har med jævne mellemrum kontakt med Masano (dental assistent), som arbejder 

på tandklinikken. Han er blevet gift og skriver, at det går godt med arbejdet på 

klinikken. Han har fået tandmateriale, så han kan lave tanderstatninger til patienter, 

der f. eks. har mistet deres fortænder, og det har han sendt os billeder af. 

Timothy, som læser til tandlæge på foreningens regning på 

Filippinerne, læser på tredje år og er nu kommet på den kliniske 

del af uddannelsen. Det kræver yderligere penge, da der også skal 

betales for materialerne.  

Da der er lavet en central tandklinik i Tønder kommunale 

Tandpleje, er der blevet nogle tandinstrumenter til overs. Vi har 

været så heldige at få nogle gode og brugbare tandinstrumenter 

herfra, som vi sender med den ny container. 



 

Sygeplejeskolen samt fattige sygeplejestuderende. 

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev søger skolen om at få lov til at få en diplomud-

dannelse for de studerende dvs. en 3 årig uddannelse i stedet for en toårig, som de 

har i øjeblikket. Deres ansøgning blev i første omgang ikke imødekommet, men de 

skriver til os, at de stadig arbejder på at opfylde regeringens krav, så de får diplom-

uddannelsen.  

 Vores forening støtter 2 sygeplejestuderende, som bliver færdige i 2018. I begyndel-

sen af 2018 betalte foreningen også skolepenge til 2 

førsteårs studerende den ene forældreløs den anden, 

hvor faderen lige var død. Derud over betalte vi 

skolepenge til en 2. års studerende, hvor broderen, som 

havde betalt, var blevet kvæstet ved en 

motorcykelulykke. Det betyder, at vi i 2019 stadig har 2 

sygeplejestuderende, vi føler os forpligtet til at betale 

for på det 2. år. Det koster ca.  7000 kr. om året i skolepenge.             Sygeplejeskolen 

Vi har lige fået mail fra skolen, om vi vil støtte yderligere 2 sygeplejestuderende, de 

er begge kvalificerede til at komme ind på skolen, de har opnået de nødvendige høje 

karakterer, som regeringen kræver for at blive optaget på skolen. Begges fædre er 

døde, og begge mødre arbejder hårdt bare for at klare at tjene til det daglige brød. 

Den ene unge mand Frank har ringet til skolen og sagt, at hans søster, som er lærer, 

og som havde lovet at betale skolepenge  er sprunget fra i sidste øjeblik. Den anden 

Sabaganga kom til skolen uden ekstra tøj og andre fornødenheder, her ville en onkel 

hjælpe, men hans lille forretning går dårligt, så han kan alligevel ikke hjælpe. Vi har 

selvfølgelig ikke lovet noget, da vi først må se ved årets slutning, om vi har penge 

nok. De skoleuniformer de har på, har de fået af nogle sygeplejestuderende, som 

lige har afsluttet eksamen. 

Ny fødeafdeling 

Den nye bygning nærmer sig langsomt færdiggørelse. Vi har fået billeder tilsendt i 

efteråret, som viser fremskridt. Den vil give kvindelige patienter bedre pladsforhold 



og hygiejniske forhold, den indeholder også en ny fødestue og 

en ny operationsstue. Foreningen har skaffet de fleste midler 

til denne bygning og håber at kunne opnå midler til endelig 

færdiggørelse.  

 

      Den nye fødeafdeling 

Nye tiltag. 

Vi skal have 4 unge mennesker med ud til Heri i januar. Det drejer sig om 2 

medicinstuderende, en ergoterapeut og en student. 

Vi er ved at opdatere vores hjemmeside, og forventer at siden er færdig inden årets 

udgang. www. Heri-hospital.dk 

 

Vi ønsker alle vore trofaste medlemmer en Glædelig Jul 

Marianne & Morten Øster samt bestyrelsen 

 

   

Sago på secondary school I Arusha             Baraka og Krian forældreløse       Overlæge dr. Ine med en mandlig sygeplejerske 
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