
Nyhedsbrev 

fra Støtteforeningen for Landsbyhospitalet 

Heri i Tanzania Nov. 2019. 

Her kommer lidt nyheder om hvad der er sket på 
hospitalet efter, at vi rejste hjem i april 2019. Samtidig 
vil vi gerne bede jer om, at kontingentet på 100 kr. per 
person for året 2020 indbetales til: Konto i 
Skjern Bank, Esbjerg afdeling 7780 1257930. Hvis man 
lige har meldt sig ind og betalt, gælder dette beløb 
selvfølgelig for 2020 kontingentet.                                                                                                                                
Skat forlanger af os, at foreningen har mindst 100 
personer, der giver mindst 200 kr. i gaver, for at vi kan 
bevare fradragsretten, og da nogle betænker os med større gaver, er dette vigtigt for os. Vi beder 
derfor om, hvis du ønsker yderligere at støtte vores arbejde, at du indbetaler en gave på mindst 
200 kr. for at vi kan opnå det ønskede antal gavegivere. Det er hidtil lykkedes for os. Gaver skal 
indbetales på konto 7780 1409622 ligeledes Skjern bank Esbjerg afd. 

Vi rejser til Heri den16. januar og håber sammen med hospitalet at kunne færdiggøre den nye 
fødeafdeling og i øvrigt hjælpe til med andre gøremål, vi har sat i gang dernede.  

Sygeplejeskolen og de sygeplejestuderende. 

Vi har spurgt, hvordan det går med opgraderingen af sygeplejeuddannelsen til en 3 årig 
diplomuddannelse (pålæg fra regeringen) i stedet for den nu to årige. Svaret er, at de tror at den 
bliver godkendt sammen med det nye hold elever, som de optager i øjeblikket.  

Soroptimisterne i Ikast har i efteråret lovet, at sponsorere en ung pige Peruth fra en meget fattig 
familie, hvor faderen er død. Hun har bestået sec. Schools statseksamen og er kvalificeret til at 
påbegynde en diplomuddannelse på sygeplejeskolen. 

Timothy (tandlægestuderende på Filippinerne).  

Han mangler 2 år inden, han bliver færdig. Efter aftale med os, er han flyttet til et andet 
universitet med tandlægeskole i Manila, fordi skolepengene er billigere. 
Den forrige skole krævede, at han skulle købe mange dyre instrumenter 
og tandlægeprodukter, samtidig havde Timothy været syg, så vi har 

måttet betale medicin og et kortvarigt 
hospitalsophold. Timothy er rask nu, og den nye skole 
kræver færre indkøb af tandlægematerialer.. Vi har 
fået sendt en del tandlægeinstrumenter ud til ham. 
som de kunne und være midlertidigt på tandklinikken 
på Heri. 

 



Den nye hospitals kvindebygning (Maternity Building). 

Den er stadig under opførelse, sygeplejeskolen har fået lov at bruge nogle rum fra bygningen, da 
diplomuddannelsen kræver det. Når vi spørger, siger de, at de håber, den bliver færdig i foråret 
2020. De mangler sikkert lidt penge til at gøre den færdig. 

En ny mandsafdeling. 

Gennem Lions klubberne i Danmark er hospitalet næsten blevet lovet penge 
til en ny mandsafdeling, Lions har endnu ikke alle pengene, men er godt i 
gang med at skaffe dem. 

Disse nye hospitalsbygninger er hårdt tiltrængte, idet de gamle bygninger, 
som er fra 1949 er helt nedslidte, og toilet og vaskeforhold er meget ringe. 
Familiemedlemmer, som tager sig af mad og omsorg for patienterne 
herunder at vaske patienterne, har ingen steder at sove undtagen under 
patientens seng. De kan købe sig til at sove i en hospitalsseng, hvis de har 
penge, og der er plads. Mange af de pårørende kommer langvejs fra. 

     Mr. Kineye  - patient som 
foreningen støtter i patientbehandling 

 

Reparation og modernisering af vandkraftværket til Heri Hospitalet. 

Siden sidste nyhedsbrev har vi haft to dygtige mænd på Heri, den første ingeniør og den anden 
pens. El-installatør, Steen Hansen og Hans Bertelsen. 

Det er vigtigt for hospitalet, at de har stabilt elektricitet, og at det er beskyttet så godt som muligt 
mod lynnedslag, hvilket der er mange af derude. Desuden skal strømstyrken også være stabil, den 
har tidligere svinget meget, og det ødelægger de dyre instrumenter både på hospitalet og på 
tandklinikken. Der findes både et vandkraftværk (ca.6,5 km i luftlinje fra hospitalet, hvor der er et 
vandfald) og et solcelleanlæg i tilslutning til Hospitalet. 

Deres oprindelige opgave var at få optimeret og automatiseret driften 
af kraftværket og således, at det også kunne overvåges fra Hospitalet. 
Men det viste sig at være langt mere omfattende. 

Da vi var derude før Steen og Hans kom, havde vi et frygteligt uvejr, 
hvor lynet slog ned i en inverter.(Udstyr til solcelleanlægget), så den 
blev ødelagt. Da Steen og Hans kom derned, bestilte Steen en ny 
inverter til hospitalet, men den nåede desværre ikke frem før deres 
hjemrejse, det lykkedes dem at få de to resterende invertere op at køre 
midlertidigt og forsyne hospitalet med elektricitet fra solcelleanlægget. 

      Steen, Hans og James 

 



Steen og Hans blev ikke færdige i første omgang i juni (3 ugers ophold), da flere ting omkring 
værket ikke var som forudsat, så de tog derud igen i september (Hans 3, og Steen 4 ugers ophold). 
Nu var lynet igen slået ned og sat de sidste to invertere ud af drift, de var dog ikke helt ødelagte, 
men ved hjælp af nogle reservedele, som i al hast blev sendt derned fra udlandet, fik Steen dem 
repareret. 

Steen installerede den ny inverter og ændrede solcelleanlægget, så de tre invertere kunne arbejde 
uafhængig af hinanden. 

 Grunden til at de 3 invertere kørte i sænk, var at jordledningen på højspændingsledningerne ikke 
var tilsluttet jord hverken i den ene eller anden ende, det kunne den ikke, fordi den flere steder 
hang for slapt og kunne filtres sammen med den øverste fase af højspændingsledningerne. 
Jordledningen er nu strammet op og tilsluttet jordforbindelse i begge ender. Der vil yderligere 
blive monteret flere jordforbindelser langs strækningen i hver dal mellem værket og hospitalet. 

Steen fik ordnet det således, at der nu kan udveksles oplysninger mellem værket og hospitalet for 
regulering af forbruget, ligesom et kamera nede på selve elværket gør det muligt at se, hvad der 
foregår dernede. 

 Kanalen fra dammen til værket havde flere revner og sprækker, ligesom den sidste del af kanalens 
yderkant var for lav. Det sørgede de også for blev udbedret.  I kanalen skal der laves flere gates, så 
man kan dæmme mere vand op i den. Det arbejde går først i gang nu, men klares af hospitalet 
selv, med vejledning fra Steen. 

Imens klarede Hans alle de elektriske installationer til hydraulikken, og fik klargjort 
hydraulikpumpen og sammen med James (som er hospitalets dygtige tømrer, svejser og 
altmuligmand) skiftet det defekte hydraulikstempel om til et nyt. Kraftværket kører nu 
fuldautomatisk og sikret mod lynnedslag. 

Systemet kan via internettet ligeledes overvåges af Steen fra Danmark, så han kan sende besked til 
sygehuset til en pålidelig medarbejder, der er god til engelsk og oversætter meddelelserne til 
Swahili til den unge elektriker, hvis Steen kan se, der skal gribes ind. 

Hospitalets tidligere elektriker gennem mange år Telesphore, måtte rejse til Rwanda i 2018, hvor 
han kom fra. Immigrationen i Tanzania krævede hvert andet år et stort beløb af ham, som han 
umuligt kunne betale, da man som elektriker ikke får nogen høj løn. Han havde været i landet 
siden begyndelsen af år 2000. Efter at han havde giftet sig og fået 3 børn, havde han simpelt ikke 
råd til at betale den store afgift. Hospitalet måtte således ansætte en ny elektriker Jacksson, han 
er ung ca. 25 år, men desværre med meget lidt erfaring og nærmest ingen indsigt i styresystemer, 
og han har også lidt problemer med engelsk. Da det er udkants Tanzania hospitalet ligger i, er det 
ikke nemt at få kvalificeret arbejdskraft, og hospitalet har heller ikke råd til at give høje lønninger. 

Hele projektet har kostet foreningen et større beløb vel at mærke inkl. dublering af mange kritiske 
komponenter.  Desuden har Hospitalet betalt det meste af hvad nummer to ophold har kostet. 

 

 



Vi ønsker fortsat at have penge til: 

1) Støtte til de unge som vi i øjeblikket har under uddannelse. Vi støtter i 
øjeblikket 5 elever på sygeplejeskolen, 4 første års elever og 1 anden års elev. 2 
handicappede elever på secundary school og 2 forældreløse elever på primary 
school. Desuden penge til skoleuddannelse til en ca. 11 årig pige med en 
vansiret hånd Hun er forbrændt efter at være faldet ind i ilden ved deres lille 
hus, da hun var en lille pige.      

       Saddock og Toi som vi tidligere har støttet til en sygeplejeuddannelse, vil vi 
gerne støtte til yderligere at tage en diplomuddannelse dvs. yderligere 1 år. De 
er begge meget dygtige og har empati for patienterne. De ønsker meget selv at tage denne 
uddannelse. De har efter færdiggørelse af deres 2 årige sygeplejeuddannelse hele tiden været 
ansat på Heri. 

2) Timothy som endnu mangler 2 år på Tandlægeskolen på Filippinerne. 

3) Opsætte og indrette en tandklinik i Kigoma. Vi har tandlægeudstyr stående på Heri fra Danmark 
og der er plads til indretningen af klinikken i hospitalets dispensery (udeklinikken) i Kigoma. 

4) Hjælpe Dorkas med èt ben til at få protese når hun er udvokset. Sago som også kun har èt ben 
har vi fået doneret penge til.  De kan få det i Tanzania og måske også få lidt tilskud af regeringen, 
vi har endnu ikke undersøgt det i detaljer. 

5) Hjælpe meget fattige hospitalspatienter til at betale noget af hospitalsregningerne. Lions 
foreningerne hjælper allerede med nogle typer af behandlinger. 

  

Kærlig hilsen Morten & Marianne Øster 

 

                                                                                                           

 
 
Læge ved computer    Hans Bertelsen 


