Tumaini Children's Center (TCC)
Är ett gatubarnsprojekt som startade 2002 i Bukoba i norra Tanzania. Projektet startades i samband
HIV/AIDS-epidemin som orsakade att antalet gatubarn i regionen ökade. Projektet drivs inom ramen
för ELCT (Evangelical Lutheran Church of Tanzania) i Bukoba och har i syfte att återföra barnen till
en fungerande vardag genom att hitta ett hem, samt utbildning. Projektet får delvis sitt finansiella
stöd från Bukobahjälpen och Future With Hope, samt bistånd från Forum Syd som förmedlas av
SVETAN .

Uppföljningsarbete
Personalen arbetar även med
uppföljningsarbete för att
barnen ska ha det bra när de
återvänt hem. 342 hembesök
genomfördes och 256 besök
på internatskolor dit en del
barn flyttat.

Besökare på TCC
Tumaini har haft besök av 119
personer från Tanzania och
resten av världen som bidragit
på olika sätt till projektet. I
slutet av januari 2015 blev
matsalen färdigställd (barnen
har tidigare ätit utomhus) och
ytterligare en toalett har blivit
färdig på en av gårdarna, detta
genom Bukobahjälpens bidrag.

Sjukdomar
De dominerande sjukdomarna i
projektet har varit
hudsjukdomar som de ådragit
sig på gatan. Under 2015 har
22 barn varit sjuka men tack
vare sjukförsäkringen som
samtliga bar på TCC har är nu
alla friska igen.

Utbildning, mat, sjukvård och stödsamtal
Under 2015 bodde det i snitt 57 barn på centret som fick
tillgång till utbildning, mat, sjukvård, stödsamtal etc.
Projektet når även barn utanför centret och under 2015 har de
gett stödsamtal till 812 barn samt gett rådgivning till 74
vårdgivare. Utbildningsstöd har givits till 112 barn varav 13 har
gått högre utbildningar såsom sjuksköterska, förskolelärare,
elektriker och utbildningar inom IT. Samtliga barn får även
information om deras lagliga rättigheter samt skyldigheter i
samhället och projektet har en egen ”child protection policy”.
Tumaini utbildar både barn och övriga samhället genom
seminarium. 2015 hölls det seminarier för 1100 barn och över
500 samhällsinvånare. Dessa berör ämnen som till exempel
livet på gatan, vikten av en utbildning, sjukdomar och HIV/
AIDS. Under 2015 har projektet kunnat återförena 36 barn
med deras familjer eller släktingar genom att ge stödsamtal
rörande hur de kan förbättra sitt eget och barnets beteende.
11 barn har lämnat centret och återgått till gatan för att träﬀa
gamla vänner, jobb och pengar och andra för att de vill ha mer
frihet än att gå till skolan och de dagliga sysslorna. 3 av dessa
elva har återvänt till centret.

Uppföljningsresor
I april 2015 besökte en
representant ur SVETAN,
projektet för att arbeta med
ytterligare en ansökan om
bistånd från Forum Syd för den
kommande treårsperiod
2016-2018. Personalen i
projektet hade tidigare arbetat
fram en strategisk plan för de
kommande åren, och denna
låg till grund for ansökan.
Bukobahjälpen kommer att
bistå med egeninsatsen för den
kommande treårsperioden.
Detta kommer att vara den sista
perioden som SVETAN
kommer att kunna söka medel
från Forum Syd för att bistå
Tumaini med löpande
kostnader. Arbetet med att
färdigställa projektansökan har
pågått fram till december, men
då kom slutligen positivt
besked från Forum Syd att
projektet är beviljat för en ny
period
I maj 2015 reste ytterligare två
representanter ur SVETAN på
uppföljningsresa till Tumaini för
att fortsätta arbetet med den
databas som utvecklades
under hösten 2014. I dagsläget
innehåller databasen 793
journaler varav 254 gällande
barn som Tumaini arbetar aktivt
med för närvarande i form av
finansiellt som personligt stöd
och där det finns en
utbildningsplan. Databasen har
en viktig betydelse i form av få
en tydligare överblick av
projektets arbete och om de
uppfyller sina mål i form av
exempelvis att de följer sin
överenskomna plan med
barnen.

Självförsörjande projekt
Projektet arbetar aktivt med att bli självförsörjande och det
kommer även vara en framtida utmaning under denna period.
Projektet har svårt att hitta medel inom landet då fattigdom
är utbrett i landet och därav svårt att hitta lokala donatorer.
Detta är dock en fortsatt viktig del i det kommande arbetet.
Det ligger därför ett större fokus på att hitta andra givare och
en ambitiös fund raising plan har tagits fram, där projektet
under de kommande åren kommer att arbeta för att få medel
bade från församlingar, företag och privatpersoner i Bukoba,
samt från internationella givare. De arbetar också med
inkomst-genererande aktiviteter sa som odling av grönsaker
och majs, djurhållning som ger ägg, mjölk och kött samt
odling av skog. Vikten av att projektet ska kunna fortsatta
bedrivas även när Forum Syd minskar sin budget har bidragit
till att 6 medlemmar från SVETAN startat en egen förening
”Future With Hope” för att genom insamling av medel kunna
stödja projektet ytterligare. Insamlingen sker bland annat
genom medlemmar som betalar en avgift, gåvor från olika
organisationer och privat personer. Mer information om
projektet och uppdateringar kan hittas via
www.facebook.com/futurewithhope.se eller på hemsida
www.futurewithhope.se.

