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     28.04.2022 

Grundlagspapir for  

 “Education Development Tanzania - EDT” 

 

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. 

Karakteristik.  

Grundlagspapiret beskriver foreningens udviklingsprogrammer med fokus på de konkrete 

initiativer og de handleplaner, der knyttes til hvert program. Grundlagspapiret revurderes og 

evalueres løbende på bestyrelsens møder og på den årlige ordinære generalforsamling.  

Alle EDT’s aktiviteter, programmer og projekter i Tanzania vil basere sig på partnerskabsaftaler og 

vil blive ført ud i livet gennem disse. EDT vil i første omgang kun blive etableret i Danmark.  

Formål.  

• At bidrage til børn og unges læring, udvikling og trivsel i daginstitutioner og skoler i 

udvalgte områder i Tanzania gennem samarbejde, der hviler på kvalitet, troværdighed og 

tillid 

• At etablere partnerskaber med private erhvervsvirksomheder, NGO´er og institutioner i 

Danmark såvel som Tanzania mhp. at etablere et bæredygtigt arbejds- og 

udviklingsgrundlag 

• At fremme mellemfolkelig forståelse ved at arbejde med afsæt i FN’s verdensmål for 

bæredygtig udvikling. 

 

Relation til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 

EDT’s formål er skrevet, så det tilgodeser FN´s verdensmål for bæredygtig udvikling med fokus på 

børn og unges udvikling og trivsel i et uddannelsesmæssigt perspektiv. 

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande 

til helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre 

sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst. De fokuserer ligeledes på 

at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner og på at styrke internationale partnerskaber. 

EDT har valgt helt konkret at fokusere på nedenstående tre delområder. 

Sundhed og trivsel 
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• Et af temaerne i kapacitetsopbygningsprogrammet er ”Sundhed og forældresamarbejde”. 

Her vil der blive fokuseret på at introducere faste rutiner i forhold til hygiejne både i 

børnehaven men også i børnenes hjem  

• Da god hygiejne er meget væsentlig med henblik på at reducere Corona-smitten er det 

naturligt, at dette indgår i kapacitetsopbygningsprogrammet. 

Kvalitetsuddannelser 

• Fokus vil her være kvalitet, og at der udarbejdes kvalitetskriterier, som 

kapacitetsopbygningsprogrammet skal hvile på. 

• Alle piger og drenge sikres adgang til tidlig barndomsudvikling, omsorg og før-

skoleundervisning af høj kvalitet, så de er klar til grundskoleundervisningen 

• Børnehaverne skal udvikles og opgraderes, så de tager hensyn til barnets udvikling, trivsel, 

handicap og køn samt skaber et sikkert, ikke-voldeligt, rummeligt og effektivt læringsmiljø 

for alle. 

Partnerskaber for handling 

• Der bliver indgået partnerskabsaftaler med alle børnehaver og alle samarbejdspartnere.  

• I forhold til børnehaverne definerer partnerskabet aftalegrundgrundlaget for udvikling og 

implementering af kapacitetsopbygningsprogrammet. 

Partnerskaber 

Alle aktiviteter i Tanzania bliver udført gennem samarbejdspartnere. Det kan være private firmaer, 

NGOér, institutioner eller enkeltpersoner. I hvert tilfælde vil der blive indgået en 

partnerskabsaftale, der skitserer de økonomiske forhold og ansvarsområderne. Det er centralt, at 

private firmaer, NGOér, institutioner eller enkeltpersoner har de nødvendige tilladelser og licenser 

med myndighederne i Tanzania for at kunne gennemføre netop de opgaver, der er aftalt.  

Medlemmer af EDT 

Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, husstande, studerende, virksomheder og andre 

foreninger, der anerkender foreningens vedtægter og formål, og som betaler det af 

generalforsamlingens fastsatte kontingent (ifølge vedtægterne). Følgende typer af medlemskab 

kan tegnes 

• Enkeltindivid (200 kr.) 

• Husstand (250 kr. max 5 personer) 

• Studerende (50 kr.) 

• Virksomheder (3000 kr.) 

• Foreninger (200 kr.) 
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Programmer for foreningen EDT. 

Nedenfor er skitseret de foreløbig fire programmer, som EDT vil arbejde med og udvikle i 

bestræbelserne på at implementere de fastlagt mål. 

• Frivillig-program 

• Program for institutions- og skoleudvikling 

• Program for donationer og sponsorater 

• Study-Tour-program. 

 

1. Frivillig-program.  

Etablering af et frivilligprogram i Tanzania udspringer af et stort ønske fra mange institutioner, 

Day Care Centre, Kindergarten, Preschools og Primary Schools i Tanzania om at få tilknyttet 

frivillige (fx fra Danmark eller Norge) med relevante kompetencer for på den måde at sikre en 

fortsat positiv udvikling på den enkelte institution.  

For at tilgodese en ensartet udvikling med fokus på kvalitet skal der udvikles et 

udviklingsprogram. Dette blandt andet for at give EDT en form for identitet i forhold til 

målgruppen, hvor kvalitet og implementering er nøglebegreber.  

I forhold til førskoleområdet vil der blive arbejdet med tre trin i et udviklingsprogram. For 

hvert trin vil der så vidt muligt være en frivillig til stede i en varighed på 3 måneder. Altså 3 

måneder til at introducere, udvikle og implementere det pågældende trin i hverdagen. 

Implementeringen skal ske ved at indarbejde nye procedurer og aktiviteter i den pågældende 

institutions hverdag i tæt samarbejde med institutionens personale. 

Alle frivillige arbejder med dette program samtidig med, at man indgår i det daglige arbejde på 

institutionen på lige fod med det øvrige personale. Aftaler med de enkelte institutioner 

udarbejdes i en partnerskabsaftale på forhånd. 

De tre trin har indtil videre flg. overskrifter. 

• Sundhed & Trivsel og forældresamarbejde 

• Leg & Læring og forældresamarbejde 

• Sprogstimulering og forældresamarbejde 

Organisation af frivillig programmet. 

Den konkrete udmøntning af frivillig-programmet vil blive organiseret gennem 

partnerskabsaftaler. Der er for nuværende to områder, der er relevante. Syv steder i Dar es 

Salaam og seks i Arusha området.  

• Dar es Salaam 

o Suma Kaare med flg. tilknyttet:   
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▪ NtuNtu Ace Day Care Center. Web:  www.ace.ntuntu.or.tz ,  Facebook: 

”NtuNtu Ace Daycare Center” 

▪ New Hope Community Development Organisation, Salasala,  

▪ Salt Center, Kimara, 

▪ Trez Hota, Tageta 

o Rehema Sanga med Panda Initiatives i Kivule i den sydlige del af Dar es Salaam. 

Web: www.pandainitiatives.or.tz og på Facebook ”Panda Initiatives” 

o John Kalaga med flg. tilknyttet: 

▪ Smart GEF Pre and Primary School, Tageta  

▪ Sajjon Day Care Center, Madale, Tageta 

 

• Arusha  

o Geert Lassen Holm. Her tilknyttes flg.: 

▪ Tuisheme Pre and Primary School I Njiro Arusha 

▪ Tumaini Preschool i Karatu  

▪ Ben Bella Academy, Nursery & Primary school I Njiro Arusha. 

▪ Tumaini Children Center I Mtu Wa Mbu 

▪ Shalom Schools, Njiro, Arusha 

▪ Strides Acdemy, Njiro, Arusha 

 

 Hvem kan søge 

Det vil være ønskeligt, at den frivillige har en vis faglig erfaring at trække på inden for det område, 

der skal arbejdes med bl.a. set i lyset af udviklingen og implementeringen af 

udviklingsprogrammet. Som minimum skal man have en ungdomsuddannelse, være minimum 18 

år og gerne hvis muligt have erfaring inden for området. Den enkeltes motivation og erfaringer har 

betydning som frivillig. Personer primært fra Danmark kan søge.  

Ansøgningen skal ske gennem hjemmesiden:  www.ed-tanzania.com  

Efter godkendelse bliver de frivillige tilbudt et ophold på 3 eller 6 måneder evt. længere, hvis det 

kan lade sig gøre at skaffe visa og andre tilladelser. De skal indgå i et fælles udviklingsprogram, og 

får derudover en dagligdag på lige fod med det øvrige personale i børnehaven. Der vil naturligvis 

være mulighed for, at man som frivillig også kan introducere og arbejde med egne forslag og tiltag. 

I de 3 eller 6 måneder tilbydes man logi hos en privat familie, der har tilknytning til børnehaven. 

Hvis dette ikke kan lade sig gøre, findes der alternative løsninger. Kost aftales med den enkelte 

familie, eller man arrangerer det selv. 

Ansøger skal fremskaffe en ren straffeattest samt give tilladelse til at EDT må indhente en 

børneattest hos myndighederne. 

Det tilstræbes, at de frivillige rejser ud i mindre hold. Det vil gøre det lettere at håndtere både for 

os og for partnerne i Tanzania, men varigheden af opholdet kan variere (dog så vidt muligt 

http://www.ace.ntuntu.or.tz/
http://www.pandainitiatives.or.tz/
http://www.ed-tanzania.com/
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minimum 3 måneder). Efter den frivilliges ønske kan opholdet forlænges udover 3 eller 6 

måneder, hvis visa og de fornødne tilladelser kan opnås.  

Som en del af aftalen med de frivillige tilbydes de efterfølgende at blive en del af det faglige 

ressourcenetværk af personer, der tilbydes at løse andre opgaver i Tanzania. (se afsnit om fagligt 

ressourcenetværk) 

Som frivillig kan man søge og udsendes på flg. måder. 

• Som enkeltpersoner 

• Som en gruppe på to 

• Som et par 

• Som en familie med børn.  

Ansvarsområder 

EDT i Danmark 

• Udvikle og etablere markedsføringsprogram i Danmark og andre lande gennem en 

webside, Facebook, instagram og foreningens medlemmer. 

• Med tiden også markedsføring gennem tidligere frivillige 

• Der afholdes informationsmøder. I første omgang bliver det på biblioteker og/ eller 

digitalt via zoom.  

• Udarbejdelse af informationsmateriale, som dels kan omdeles dels sendes ud 

digitalt. 

• Udarbejdelse af profiler på de enkelte børnehaver og udarbejdelse af mindre film 

(max 30 sec.), som kan ses på hjemmesiden 

• Gennemførelse af godkendelsesprocedurer med de enkelte frivillige 

• Gennemførelse et kort forberedelsesprogram 

• Fremsendelse af relevante informationer og dokumenter til partnerne i Tanzania, 

med henblik på visa ansøgning og de nødvendige tilladelser 

• Udvikling af skabeloner til evaluering af forløbet 

• I det omfang det kan lade sig gøre hjælpe til med aktiviteterne i Tanzania 

• Indgå kontrakter med de frivillige. 

• Visa ansøgning for den frivillige 

Partner i Tanzania 

• Modtagelse af frivillige og afhentning i lufthavnen 

• Gennemføre et mindre Introforløb 

• Daglig kontaktperson med de frivillige og børnehaverne 

• Udvælgelse og godkendelse af børnehaver i samarbejde med EDT Danmark, 

herunder også muligheder for logi 

• Fremsendelse af invitationsbrev 

• Evaluering af forløbet både med de frivillige og børnehaver. 

• Visa ansøgning for den frivillige 
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Økonomi 

Hver frivillig betaler et grundgebyr på 8.000 kr. for et ophold på 3 måneder og 9.000 kr. for et 

ophold på 6 måneder.  Af disse overføres de 5.000 kr. (3 mdr.) / 6.000 kr. (6 mdr.)  til partneren i 

Tanzania for. Ligeledes overføres også et beløb for logi for enten 3 måneder eller 6 måneder. 

Dette er indtil videre fastsat til 6 US$ pr. døgn for logi. Her er der dog lavet den aftale, at hvis den 

frivillige er væk i mere end et døgn, fx på en forlænget weekend eller på rejse når institutionen har 

ferielukket, skal der ikke betales de 6 US$ pr. døgn. Den frivillige skal derudover betale for flybillet, 

forsikring, vaccinationer og visa. Den frivillige betaler desuden selv kost. Det er et krav, at den 

frivillige er Covid-19 vaccineret.  

Se oversigt nedenfor. Her er der estimeret udgifter for et ophold på henholdsvis 3 måneder og 6 

måneder.  

 

Evaluering og fortsat udvikling af frivillig programmet. 

Efter hvert forløb gennemføres en evaluering både med den frivillige og med institutionen i 

Tanzania. Dette vil dels ske gennem en samtale og gennem et spørgeskema. I begge tilfælde vil der 

blive fokuseret både på de praktiske forhold og på den indholdsmæssige del af forløbet samt 

udviklingen og implementeringen af udviklingsprogrammet. EDT udvikler en skabelon til dette. 

DKK US$ DKK US$

5000 726 5000 726

1500 218 3000 435

1500 218 1500 218

345 50 1035 150

11721 1701 16441 2386

1000 145 2000 290

21066 3057 28976 4206

DKK US$ DKK US$

5000 726 6000 871

3721 540 7441 1080

3000 435 3000 435

11721 1701 16441 2386

6,89

6

Exchange rate US$ - 09.06.21

Áccommodation fee pr day US$

Basic Fee

Partner in Tanzania

Accommodation 6,0 US$ pr. day

For EDT

Basic Fee total 

Insurance 

6 month stay3 month stay

Cost for a voluntary

Costs

Flight 

3 month stay 6 month stay

Vaccination

Visa

Basic Fee

Various

Total 
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Handleplan for 2022 til 2023 

2022. I løbet af foråret 2022 fortsætter markedsføringen. Det er målet, at yderligere 5 frivillige 

rejser ud til de samme børnehaver som det første hold frivillige i august 2021.Markedsføringen 

fortsætter i 2022 med henblik på at få endnu et hold frivillige, der kan rejse ud senere i 2022 eller 

begyndelsen af 2023. Det er vigtigt, at hjemmesiden, Facebook og Instagram profilen kontinuerligt 

opdateres med de gode fortællinger, små videoklip og fotos fra frivillige, der er ude eller har været 

ude. Ligeledes vil de første evalueringer også blive tilgængelige på hjemmesiden 

2023. Markedsføringen i 2023 fortsætter, herunder informationsmøder i februar, august og 

november. I løbet af 2023 vil der være brug for 2 X 12 frivillige.  

 

2. Program for institutions- og skoleudvikling 

EDT arbejder med udvikling af uddannelsesmæssige opgaver på især Day Care Centre, Early 

Childhood Development Centre, Preschools, Primary schools og Secondary Schools. Der tilbydes et 

kapacitetesopbygningsprogram, kompetenceudvikling, kurser, ol. med afsæt i ønsker og behov på 

den enkelte institution. Der bliver indgået partnerskabsaftaler med en række foreninger, NGO´er 

og uddannelsesinstitutioner dels i Danmark dels i Tanzania. For EDT vil det primært være i 

løsningen af konkrete opgaver mod betaling efter aftale med den enkelte forening og NGO fx 

skoleudviklingsprojekter i Preschool, Primary school og i Secondary school. Opgaverne skal løses af 

personer i det faglige ressourcenetværk (fra Danmark og Tanzania). Arbejdet er ulønnet, og der vil 

ikke blive tale om et egentligt ansættelsesforhold. Så vidt muligt betales alle udgifter efter aftale. 

Da der ikke er tale om et ansættelsesforhold, kan der ikke udbetales diæter. Der vil også være en 

række personer i Tanzania, som forventes at indgå i ressourcenetværket. Det er usikkert, om de 

kan blive tilgodeset på samme måde. Der er indgået en samarbejdsaftale (MOU) med Tumaini 

Junior School i Karatu med henblik på, at nogle af deres undervisere kan indgå i løsning af diverse 

opgaver i et samarbejde med ressourcepersoner fra Danmark. 

Projekter som igangsættes i 2022. 

• Skoleudviklingsprojekt i Olddonyowas i samarbejde med foreningen ”Landsby til Landsby – 

Kijiji wa Kijiji”. Vi har beskrevet et skoleudviklingsprojekt, der forventes at komme til at bestå 

at et forløb med 1) Basic Need Analyses og 2) 4 -5 kursusforløb. Det skal ske både på deres 

Primary school og på deres Secondary school. Fra foreningen ”Landsby til Landsby- Kijiji wa 

Kijiji” er det et helt klart ønske og mål, at skolerne efter forløbet selv bliver i stand til at 

varetage en eller anden form for efteruddannelse af deres undervisere for på den måde bedre 

at kunne tiltrække lærere til stedet og fastholde dem. Projektet påbegyndes med Basic Need 

Analyses i okt. måned 2022 (udsat fra marts 2022 pgra Covid-19). Første uge kursus forventes 

gennemført i foråret 2023.  

• Kivule Integrated Child Health and Education Project 

KICHEP er et integreret børneudviklingsprogram rettet mod fattige og marginaliserede børn fra 

0 til 6 år og deres mødre. Initiativtager til programmet er Panda Initiatives, som er 
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hjemmehørende i Kivule i Ilala kommune, Dar es Salaam. EDTs bidrag til dette projekt bliver 

bl.a. etablering af Outdoor Lab. 

• Udvikling af Outdoor Lab for Early Childhood Development I Tanzania. Der er udviklet en 

model for Outdoor Lab, og den er i første omgang blevet tilbudt børnehaverne 

o Panda Initiavies. Her skal det ses som en del af Kivule Integrated Child Health and 

Education Project.  

o NtuNtu Ace Day Care Center. Her vil der desuden blive integreret et 

efteruddannelseskoncept rettet mod lærere og pædagoger i lokalområdet. Outdoor 

Lab til NtuNtu Ace Day Care  

Midler til opførelse af Outdoor Lab til NtuNtu Ace Day Care er søgt hos VMOK FONDEN– Verena 

Merz & Otto Kjærgaards Børnefond i oktober 2021. Ansøgningen er imødekommet, og der 

bevilget det fulde ansøgte beløb på 39.000. kr. Opførelsen er påbegyndt april 2022 og forventes 

færdigbygget senest juni 2022. Herefter forestår implementering af den indholdsmæssige del, som 

EDT skal stå for. Dette vil ske løbende i 2022 og 2023. 

Outdoor Lab til Panda Initiatives er en del større. Der arbejdes på at kombinere opførelsen af 

Outdoor Lab med et egentligt skolebyggeri med opførelsen af bl.a. to nye klasselokaler. Det 

betyder, at Panda Initiatives i større omfang kan tilbyde det enorme lokale behov, der er på 

førskoleområdet i Kivule. Med implementering af ovenstående vil der være mulighed ofr at 

indskrive 120 elever mod de nuværende 40.  

 

Handleplan for 2022 til 2023. 

2022. Dialog med nye partnere fortsætter, og det vil være en forventning, at der med udgangen af 

2022 er indgået 5 nye partnerskabsaftaler. Det forventes, at de to næste opgaver i samarbejde 

med foreningen ”Landsby til Landsby – Kijiji wa Kijiji” vil blive gennemført i henholdsvis efteråret 

2022 og foråret 2023. Det består i at gennemføre Basic need analysis, et ugekursus samt et 

opfølgende besøg. Outddor Lab hos NtuNtu Ace Day Care bliver opført og implementeret. Det 

forventes, at der kan findes finansiering til Outdoor Lab til Panda Initiatives i Kivule. I så tilfælde 

bliver dette opført og implementeringen påbegyndes. 

 

2023. Dialog med eksisterende partnere fortsætter, og det forventes, at der kommer en eller to 

nye henvendelser om opgaver. Vi skal forvente at kunne være behjælpelig med at finde 

finansiering i hvert enkelt tilfælde.  

Det forventes, at de to næste opgaver i samarbejde med foreningen ”Landsby til Landsby – Kijiji 

wa Kijiji” vil blive gennemført i henholdsvis foråret og efteråret 2023. Dette vil være 

gennemførelse af to kurser hver med en varighed på en uge - plus rejsetid. 

Implementeringen af Outdoor Lab hos både NtuNtu Ace Day Care Center og Panda Initiatives 

fortsætter. 
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3. Donationer og sponsorship 

Generelt om donationer og sponsorships. 

En forening kan blive godkendt til at modtage gaver / donationer / sponsorship med fradragsret 

for giveren, hvis foreningen hører hjemme i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land. Vi arbejder på 

at få denne godkendelse. Det bliver meddelt her på hjemmesiden, når vi har fået denne 

godkendelse og direkte til giveren. Når vi har modtaget denne godkendelse, vil hver donation eller 

hvert sponsorship til foreningens aktiviteter være fuldt fradragsberettiget, og man modtager en 

kvittering på det indbetalte beløb. 

Nogle af kravene er: 

• Der skal være 300 medlemmer 

• Man skal have en bruttoindtægt på 150.000 kr. 

• Ved foreningens opløsning skal et evt. overskud tilfalde en anden dansk forening 

med et alment velgørende formål (for os kræver det en vedtægtsændring) 

• Man skal søge om at blive godkendt til det. For 2022 skal det ske senest d. 1. 

oktober 2022. 

Reglerne kan læses på skat på dette link. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234905  

 

Donationer uden bindinger 

For donationer uden bindinger vil vi til hvert bidrag give en orientering om, hvad bidraget bliver 

anvendt til. 

Sponsorater til børn. 

Vi er i kontakt med en række Day Care Centers og Early Childhood Development Centers og 

arbejder for at få sponsorater til børn, der kommer fra mindre bemidlede familier, som ikke har 

råd eller mulighed for at betale den afgift, som centeret opkræver. Som sponsor får man mulighed 

for at følge barnets udvikling gennem kontakten til centeret og til familien. En aftale om et 

sponsorat indebærer, at man betaler for barnet i de tre år, det går på centeret. For nuværende 

ligger dette mellem 5200 kr. og 6000 kr./ årligt.  Der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan man 

indgår en aftale med EDT om et sponsorat til et barn (se hjemmesiden). 

Handleplan. 

I 2022 vil dette program indgå i den mere målrettede indsats for medlemshvervning og 

projektdonationer. Og der vil ligeledes blive etableret initiativer på Facebook for at tiltrække 

interesserede. Det forventes, at der i 2022 er indgået i alt 5 aftaler om sponsorater til børn i 

børnehaver og/ eller primary schools. 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234905
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I 2023 vil dette program fortsat indgå i den mere målrettede indsats for medlemshvervning og 

projektdonationer. Og der vil ligeledes blive etableret initiativer på Facebook for at tiltrække 

interesserede. Det forventes at der i 2023 er indgået yderligere 4 aftaler om sponsorater til børn i 

børnehaven 

Projektdonationer 

Ved donationer til specifikke projekter er der ofte tale om en særlig interesse for netop den 

problemstilling, som er en del af projektet. Her vil vi meget gerne indgå i en dialog om, hvordan vi 

kan samarbejde om projektet, så donationen får netop den effekt, der ønskes 

Som eksempler på muligheder for projektdonationer kan nævnes 

• Kivule Integrated Child Health and Education Project.  

• Outdoor Lab for Early Childhood Development 

Vedr. indsamlinger.  

Her vil EDT være underlagt det regelsæt, der er for offentlige indsamlinger. Dette er skitseret på 

hos Indsamlingsnævnet: https://samlind.dk/indsamlingsnaevnet/  

EDT har fået en ny ansøgning (indsendt marts 2022) til indsamlingsnævnet godkendt for perioden 

1. april 2022 til 31. marts 2023.  

 

Handleplan for 2022 til 2023. 

2022. Der vil blive fokuseret på projektdonationer og udviklet specifikt materiale til dette. Med 

dette materiale bliver der taget kontakt til udvalgte og relevante virksomheder i forhold til EDTs 

formål og opgaver.  

2023. Det konkrete materiale vil blive kvalificeret og revideret efter behov. Der vil med dette 

materiale blive taget kontakt til udvalgte virksomheder, der er relevante i forhold til målgruppen 

for EDT og som har et værdigrundlag, som gør det sandsynligt, at virksomheden vil indgå i 

programmet. Det forventes, at der i 2023 fortsat være fokus på projektdonationer. 

 

4. Study tour program  

 

Dette program består af en studietur til Tanzania en gang om året, og den blev første gang udbudt 

i januar 2022. Hensigten med turen er bl.a. at præsentere det program og de forskellige aktiviteter 

der indgår i EDT´s engagement i Tanzania. Studieturen gennemføres med et min. på 12 personer 

og et max. antal på 16 personer. Prisen er anslået til 15.000 kr. for 11 dage, hvoraf på 2000 kr. pr. 

deltager går til EDT.  

https://samlind.dk/indsamlingsnaevnet/
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Study tour i 2022 bliver ikke gennemført på grund af for få tilmeldinger. Der vil blive udbudt en ny 

studietur i 2023. Den vil primært henvende sig til  

• Kommende frivillige der er nysgerrige på frivillig-programmet, men endnu ikke har besluttet 

sig for at blive en del af dette program 

• Tilbud til foreningens medlemmer 

• Andre med interesse for de aktiviteter EDT har iværksat og interesse for Tanzania generelt. 

Handleplan 

I 2022 gennemføres der ikke en studietur grundet for få tilmeldinger.  

I 2023 vil der i efteråret blive gennemført en studietur, hvis der kommer et tilstrækkeligt antal 

tilmeldinger. Markedsføringen påbegyndes primo 2023 og bliver mere målrettet både på 

hjemmeside og på Facebook. 

Faglige ressourcenetværk 

Etablering af netværk af personer, der har kompetencer og lyst til at arbejde med 

uddannelsesmæssige opgaver i Tanzania. Personer vil primært være fra Danmark og Tanzania men 

også andre nationaliteter kan være relevante. 

Alle der har haft et frivillig ophold med EDT i Tanzania vil blive tilbudt at blive en del af dette 

netværk. Det betyder forhåbentligt, at antallet af personer i netværket, der har konkrete 

erfaringer med at arbejde i Tanzania, vokser og kvalificeres med tiden. 

Vilkår for løsning af opgaver i Tanzania for EDT vil være, at alle udgifter forventes betalt dels af 

EDT dels af samarbejdspartner i Tanzania. Da der ikke er tale om et egentligt ansættelsesforhold, 

kan der ikke gives diæter. Opgaverne kan være: 

• Udviklingsopgaver for EDT 

• Opgaver der kommer gennem programmet for institutions- og skoleudvikling 

• Godkendelse af skoler og børnehaver, der skal indgå i frivillig programmet. 

Der er 11 personer med i netværksgruppen primo marts 2022. 

Markedsføring 

• Der er udarbejdet en hjemmeside. Den har fået navnet www.ed-tanzania.com . 

• Der er etableret en Facebook side og en Instagram profil. 

• Der afholdes informationsmøder 3 gange om året.  Dette tænker vi gjort bl.a. på forskellige 

biblioteker.  

• Der er udarbejdet digitalt materiale, som dels kan sendes ud digitalt men også trykkes til 

omdeling. 

• Der skal laves profiler på de enkelte børnehaver. 

 

http://www.ed-tanzania.com/
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• EDT nedsætter en arbejdsgruppe til koordinering og udvikling af markedsføring. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Education Development Tanzania 


