
  

 

  

Education Development Tanzania (EDT)  

Mødet med Tanzania har for alle os, der har taget initiativ til at etablere foreningen EDT, på rigtig mange 

måder været fantastisk. En kilde til glæde og inspiration der har givet et 

livslangt tilhørsforhold. Vi er blevet beriget af såvel den smukke natur 

som den mangfoldige kultur. Mødet med mennesker hvor gæstfrihed, 

nysgerrig og åbenhed har været enestående, uanset om det er i 

storbyen eller i den lille landsby på landet.  

Det farvestrålende marked eller livet på gaden i byen bliver man aldrig 

mæt af. Der er gennem mange år skabt tætte relationer og venskaber. 

Og det er netop disse relationer, der nu er foreningens fundament, og 

det vil være gennem disse, at foreningens programmer bliver til 

virkelighed.  

Foreningens bygger således på mange års samarbejde med dygtige og 

engagerede personer, undervisere og ledere i skoler og institutioner i 

Tanzania. Fælles for alle er, at de har mange års erfaring med udvikling 

indenfor uddannelsesområdet.  

Vi har stor respekt for det arbejde og de resultater, der skabes på trods 

af stor knaphed på ressourcer og i en kontekst, der betyder meget 

forskellige rammevilkår fra det kendte i Danmark. Vi møder generelt 

stor menneskelig varme, imødekommenhed og indsigt.  

Børnenes udvikling, læring og trivsel er i fokus. Ligeledes er der stor fokus på kvalitet i hverdagen på 

institutioner og skoler blandt pædagoger, lærere og ledere men også fra forældre.  

Vi oplever mange pædagoger og lærere som fagligt 

kompetente og meget målrettede. Derfor er det en 

stor fornøjelse at samarbejde med dem om skole- og 

institutionsudvikling, hvor vi er meget opmærksom 

på den anderledes kontekst, vi møder. Både de og vi 

lærer af samarbejdet.   

EDT er således en forening, der med afsæt i FN´s 

verdensmål for bæredygtig udvikling arbejder med 

børns faglige, sociale og personlige udvikling og 

trivsel i udvalgte børnehaver og skoler i Tanzania.   

Vi har særligt tre områder i FN´s verdensmål for 

bæredygtig udvikling i fokus:  

Sundhed og trivsel bl.a. gennem 

kapacitetsopbygningsprogrammet ”Sundhed og 

forældresamarbejde”, der introducerer til faste 

rutiner i forhold til hygiejne hjemme og i 

skolen/institutionen.  

Kvalitetsuddannelse, der giver alle drenge og piger 

adgang til tidlig udvikling, omsorg, førskole- og  



  

 

 

 

skoleundervisning af høj kvalitet under hensyntagen til barnets udvikling, trivsel, køn og evt. handicap i et 

ikke-voldeligt miljø.  

Partnerskaber for handling i form af samarbejdsaftaler med børnehaver, skoler, NGO èr, private firmaer, 

mv, der skaber grundlaget for udvikling og implementering af de konkrete indsatser.  

  

EDT’s aktiviteter i Tanzania skal foreløbig ses i forhold til nedenstående programmer.  Alle vores aktiviteter 

bliver gennemført via de partnere, vi har i Tanzania.  

1. Frivillig-program  

Frivillige med relevante kompetencer kan blive tilknyttet førskoleområdet, Day Care Centre, Kindergarten 

Preschools eller Centre for Early Childood Development for en periode på 3 til 6 måneder. Der igangsættes 

et kapacitetsopbygningsprogram for arbejde med udvikling og kvalitet i de enkelte institutioner. For den 

frivillige tilbyder vi her et introkursus og derefter et 3-6 måneders forløb i Tanzania, hvor den frivillige 

arbejder i en institution med lokal tilknyttet mentor med et af følgende temaer:  

a. Sundhed, trivsel og forældresamarbejde  

b. Leg, læring og forældresamarbejde  

c. Sprogstimulering og forældresamarbejde  

Se i øvrigt mere under ”Bliv Frivillig”  

2. Program for institutions- og skoleudvikling   

Ud over projekter i Day Care Centre og 

Early Childhood Development Centre 

indgår også projekter i Primary School 

og i Secondary School. Her indgås der 

partnerskabsaftaler med en række 

foreninger, NGO´er og  

uddannelsesinstitutioner i såvel 

Danmark som i Tanzania. Opgaverne 

bliver gennemført af professionelle 

undervisere fra EDT´s ressourcenetværk 

(i Danmark og i Tanzania) og af 

personer, der i øvrigt tilknyttes EDT. 

Også her er der tale om frivilligt arbejde, 

dog dækkes alle udgifter til fly og 

ophold. Opgaverne består bl.a. i at 

planlægge, gennemføre, undervise og 

evaluere:  

• udviklingsopgaver i skoler og institutioner  

• opgaver, der kommer gennem program for skole og institutionsudvikling  

• deltage i tilrettelægge studietur - se program for Study Tour  

  



  

 

  

  

I 2021 påbegyndes to projekter:  

a. Skoleudviklingsprojekt i Olddonyowas (Dar Es Salaam) i samarbejde med foreningen  

”Landsby til Landsby – Kijiji wa Kijiji: se hjemmesiden www.Itlsupport.dk  

b. Kivule Integrated Child Health and Education Project. Et integreret børneudviklingsprogram 

for marginaliserede børn fra 0-6 år og deres mødre: Læs mere om programmet her.  

  

Efterhånden som flere aftaler færdiggøres, bliver hjemmesiden opdateret.  

3. Program for donationer og sponsorship  

Dette program retter sig mod enkeltpersoner, familier, 

foreninger og private virksomheder i Danmark.   

Sponsorship-programmet rettes mod børn, der kommer fra 

mindre bemidlede familier, der ikke har råd til børns 

skolegang, mod handicappede børn samt udsatte børn og 

gadebørn. Dette vil ske gennem de institutioner og skoler 

foreningen har et samarbejde med.  

Projektdonationer rettes mod konkrete tiltag som fx at 

etablere et ”Outdoor og Klima værksted” i de institutioner 

foreningen har et samarbejde med. Eller det kan være 

større projekter som fx ”Kivule Integrated Child Health and 

Education Project”  

Se i øvrigt mere under ”Donation og Sponsorship”  

  

  

4.  Program for Study Tour  

EDT tilbyder årligt en studie- oplevelsestur til Tanzania for:  

• Foreningens medlemmer  

• Kommende frivillige, der ønsker mere indsigt, før endelig beslutning om at deltage i et frivillig 

ophold på 3 – 6 måneder.   

• Andre interesserede i forhold til EDT´s virke.  

Første studietur finder sted i 2022. Det konkrete program vil blive annonceret på et senere tidspunkt her på 

hjemmesiden.  
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Markedsføring  

Hjemmesiden www.ED-Tanzania.com  opdateres løbende. Her kan man få et overblik over foreningens 

aktiviteter, samarbejdspartnere, mv.  

Der er endvidere etableret en Facebookside samt en side på Instagram tilknyttet hjemmesiden  

  

Der afholdes informationsmøder på udvalgte biblioteker  

Der udarbejdes foldere samt digitalt materiale med information om EDT´s programmer  

Der udarbejdes profiler af de institutioner, som EDT samarbejder med  
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