
 
 

 

Sponsorship-program. 

Education Development Tanzania (EDT) er en 

forening med et alment velgørende formål, 

og vi arbejder for udvikling af børn og unges 

læring og trivsel samt udvikling af 

daginstitutioner og skoler i udvalgte områder 

i Tanzania.  

Foreningens grundlag og etablering bygger 

på mange års samarbejde med dygtige og 

engagerede personer, undervisere og ledere i 

skoler og institutioner i Tanzania. 

EDT`s Sponsorship-program er rettet mod 

udvalgte børn, der kommer fra mindre 

bemidlede familier, der ikke har mulighed for 

at betale de udgifter, der er forbundet med 

at sende sit barn til en børnehave med høj 

kvalitet.  

Der er for eksempel tale om enlige kvinder, 

der har et eller to børn, hvor alternativet vil 

oftest være, at børnene bliver passet af 

andre familiemedlemmer, eller er nødt til gå 

med mor på arbejde. Dermed bliver de 

afskåret fra den kognitive, emotionelle og 

fysiske udvikling, som en dagligdag sammen 

med andre børn og pædagoger kan give i en 

børnehave.   

Vi har indgået en aftale med NtuNtu Ace Day 

Care Center, som med fokus på kvalitet og 

livsglæde er i stand til at give et barn en fast 

struktur vedrørende liv, leg og læring, 

kreativitet, det undersøgende og 

udforskende - uden at sætte begrænsninger 

på børnenes udfoldelse og nysgerrighed.  

I aftalen er det Day Care Centerets opgave at 

rekruttere børn fra lokalområdet. Enten børn 

fra mindre bemidlede familier eller 

handicappede børn. Og herefter udarbejde 

en beskrivelse af børnene med fokus på 

deres dagligdag.  

 



 
 

NtuNtu Ace Day Care Center ligger i Bahari 

Beach Area i den nordlige del af Dar es 

Salaam og kan følges på Facebook: ”NtuNtu 

AceDay Center” 

Når man indgår en aftale om et sponsorat til 

et barn, binder man sig for tre år eller hele 

perioden, som barnet er i børnehaven. Man 

vil få en tæt kontakt til barnet og dets familie 

gennem børnehaven. Hvert halve år 

modtager man beskrivelse af, hvordan barnet 

trives og udvikler sig.  

EDT’s formål er skrevet, så det tilgodeser 

dele af FN´s verdensmål for bæredygtig 

udvikling. Her er der fokuseret på børn og 

unges udvikling og trivsel i et 

uddannelsesmæssigt perspektiv 

Med etablering af Sponsorship-program har 

vi fokus på 

1. Børns sundhed og trivsel 

2. Kvalitetsudvikling 

3. Forældresamarbejde 

 

 

At drive en børnehave som NtuNtu Ace Day 

Care Center er forbundet med en række 

udgifter. Der er ikke noget offentligt tilskud, 

derfor baseres det fuldt ud på brugerbetaling 

I vores aftale med NtuNtu Ace Day Care 

Center vil et sponsorat dække ca. 75 % af de 

samlede udgifter. De sidste 25 % dækker 

børnehaven selv. 

Sponsoratet udgør i alt 424 US$ for et halvt 

år eller ca. 4 US$ pr. dag barnet er i 

børnehaven (cirka 25 kroner). Sponsoratet 

dækker mad og undervisning, herunder 

svømme- og musikundervisning. Udgifter til 

fx skoleuniform og transport mm. dækker 

børnehaven selv.  

 

Vi har for nuværende sponsorater til to børn, 

der begge går på NtuNtu Ace Day Care 

Center.  

Vi vil opfordre til at flere går sammen om et 

sponsorat, og ved interesse kan man tilmelde 

sig et sponsorat på EDT´s hjemmeside under 

Projektstøtte: https://ed-

tanzania.com/donationer-og-sponsorships/ 

Herefter udarbejdes en aftale med 

børnehaven for det pågældende barn. 

Sponsoratet indbetales to gange årligt, og 

EDT sørger for, at beløbet bliver overført til 

børnehaven. For yderligere information kan 

kontaktes: Bjørn Laigaard, Formand for 

Education Development Tanzania 

Mail: bjornlaigaard@outlook.dk 

Telefon: +4521649148 
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