
Stævnemøde mellem to hjælpeorganisationer fra Aabenraa i Dar Es Salam 

Afro Asia Educare og Luthersk Mission mødtes over en kop kaffe på Luthersk Missions hovedsæde i Dar 

Es Salam, for at udveksle erfaringer med hjælpearbejde i Tanzania. 

 

Per og Gry fra Aabenraa og deres tre børn Victoria (11), Alberte (8) og Storm (4) 

landede d. 11. januar i Dar Es Salam. Her skal de stå for administration og ledelse af 

Luthersk Missions ansatte i Tanzania (inden afrejsen omtalt i den lokale presse) 

 

Afro Asia Educare Aabenraa er repræsenteret ved foreningens næstformand Uffe 

Elbæk som har følgeskab af Leif Gilsager og Jette Borch som til Sønderborg lokal TV, 

aktuelt laver dokumentarfilm om sønderjysk u-landsarbejde. 

Afro Asia Educare har som forening et tæt samarbejde med en Tanzanisk organisation 

East Coast Secondary School og har i mange år samarbejdet om frivilligt u-

landsarbejde til skoler og børneinstitutioner i området omkring Dar Es Salam. I 

øjeblikket dokumenteres fremsendelse af møbler og IT udstyr. At effekterne kommer ud til de 14 

institutioner de var tiltænkt. Transporten af effekterne bliver finansieret af Genbrug Til Syd, via midler fra 

DANIDA. Partnerbesøgene er en del af det frivillige arbejde og dokumentationen er en forpligtelse overfor 

transportdonor. 

 

Stævnemødet 

Under partnerskabsbesøget blev der knyttet kontakt imellem sønderjyderne, og det 

lille stævnemøde fandt sted d. 4. april. Per og Gry tog godt imod os i deres bolig. Her 

har Luthersk Mission opbygget en hel lille enklave med boliger til de ansatte, 

gæstebolig, bibliotek, boghandel og pakkeri. Hjemmet stråler af ro og tilfredshed. 

Glæde over at have truffet den noget drastiske beslutning, at flytte hele familien 

under fremmede himmelstrøg. Under besøget indgik mulighed for at producere en film med et uddybende 

interview som vil blive sendt på Sønderborg lokal TV i maj måned. 

 

Per og Gry er blevet hyggeligt indrettet i deres nye hjem. Børnene er startet i skole og 

forældrene er i fuld gang med intensiv swahili undervisning, og i øvrigt forsøger at 

orientere sig omkring de mange projekter under Luthersk Mission i Tanzania.  

 

 

 

 

 

 

Billede 1 fra venstre: 

Uffe Elbæk, Jette Borch, Per Jørgensen, Leif Gilsager, Gry Jørgensen, Victoria, Alberte, Storm på fars arm 

 

Billede 2:  

Leif Gilsager og Jette Borch laver optagelse med Gry og Per 

 

Billede 3:  

Det lukkede område med bolig, kontor og bibliotek. 


