Reserapport januariresan 2020
Resenärer: Gunnar och Lisbeth 7/1 – 30/1, Leif 14/1 – 29/1
Syftet med resan var i första hand det officiella öppnandet av nya reception den 17/1
Så resan kan delas in i före och efter den 17/1.
Resan till Bukoba gick planenligt, Lisbeth och Gunnar hämtades vid flygplatsen av
Sr. Adventina, Raymond och Linnea. Efter frukost på ELCT café åkte vi direkt till
Kashura för inkvartering, vila och uppackning. Leif och hans medresenärer (Lena och
Linda) hämtades av Didrick och de bodde på Balamaga bed and breakfast.
Redan första kvällen hade Gunnar och Lisbeth planeringsmöte med Sr Adventina lite
senare på kvällen dök Hermas Malingomo upp som efterskickad.
Morgonbön tillsammans med personalen varje dag.
Direkt första dagen hade vi slutbesiktning, vi delade upp besiktningen på två dagar.
På det sättet kunde Raymond redan första dagen sätta ett gäng 'fundi' att utföra
besiktningsarbeten.
Det var inga stora arbeten som måste åtgärdas, men en hel del småarbeten som
målning, städning, fönsterputs, hyvla av en dörr som tog i golvet och en del annat.
Arbetet flöt på bra och det var säkert 10-15 'fundi' igång varje dag fram till
invigningsdagen.
En del inredning beslutades det också om, och det mesta av det hann också komma
innan invigningsdagen. Uppsättning av gardinstänger och inköp av gardiner gjordes.
Eftersom behovet av ett syrum var orsaken till bygget från början beslöt vi att flytta
in i syateljén och shopen före invigningen medan övriga fick vänta till efter
invigningen (fanns ingen möjlighet att hinna med det).
Då syteamet var ganska pressade att hinna färdigt med skoluniformer, fick jag,
tillsammans med Linnea, städa och damma, men alla hjälptes åt att bära. Syateljén
och shopen var klara till invigningen.
Linnea, jag och Eva Montelius bakade bullar, tumainikaka och biscuits som vi skall
bjuda på vid invigningen.
Invigningsdagen började för oss redan kl. 7.00 med alla förberedelser. Kaffebordet
skulle dukas, the-och kaffevatten kokas, talarstolar förberedas, band som skulle
klippas sättas upp m.m.
Mellan 9 och 9.30 började gäster komma, och 9.30 talade biskopen, Tumainis

personalkör sjöng och biskopen klippte bandet. Under psalmsång följde sedan alla
efter biskopen in i huset. Alla samlades i och kring trappan och talarna stod uppe vid
trappräcket och kunde därifrån höras och få ögonkontakt med åhörarna. Det var flera
talare och Bukobahjälpens invigningstal höll Lisbeth, och Gunnar gjorde några
tekniska förklaringar. Därefter blev det rundvandring och fika, och allt räckte.
Resten av dagen pustade vi.
Nästa dag tog vi lite sovmorgon, men fram på förmiddagen kom Leif, Linda och Lena
för planering av resten av tiden och Leif, Gunnar och jag skulle dessutom ha ett
styrelsemöte, se protokoll. Bl.a. bestämde vi att Leif skall ta ett särskilt ansvar för
arbetskvalité och arbetsmoral på Tumaini. För planeringen av resten av tiden kom
också Sr.Adventina.
Under veckan gjordes studiebesök på Ilemera och Ntoma av Leif, Linda, Lena och
Linnea. Gunnar började/fortsatte jobba med projektering av vattentanken som skall
byggas vid reception. Leif började arbeta med sitt ansvarsområde.
Lisbeth var mycket i syrummet, kollade över symaskinerna, fick ännu en gång
informera hur viktigt det är med rengöring av maskinerna. Sydde på myggnätet som
skall vara innanför stora grinden, kunde tyvärr inte göra det färdigt eftersom stången
inte var på plats, instruerade Fidon hur det var tänkt att vara.
Fredag var Gunnar och Lisbeth med till Karagwe och send off-fest för Judit (Franks
blivande maka), en lång dag med mycket väntan som avslutades med en traditionell
fest vid brudens föräldrahem. Åter till Bukoba sent på kvällen.
Lördagen var det dags för fest på Kyakairabwa. Menyn den här gången var pasta och
tomatsås och läsk (Leif bjöd) Linnea, Linda, Lena och jag lagade maten tillsammans
med personalen. Det var uppskattat. Efter maten blev det dansuppvisning.
De som inte lagade mat inspekterade separationstoalett m.m. Bl.a. får Rotunda i
uppdrag att fixa så barnen lätt kan tvätta händerna efter toalettbesök, något han gör
direkt.
Söndagen var det bröllop i Karagwe och fest på Reception. Avresa tidigt på morgonen
i störtregn och åska. Som tur var lugnade sig regnet så småningom. Vigsel i romersk
katolska kyrkan och därefter fest på reception i Bukoba. På grund av olika incidenter
blev allt försenat och hela bröllopsföljet kom ca 4 timmar för sent till festen.
Men när vi väl kom blev glädjen stor och det blev mat och traditionell bröllopsfest.
Måndagen var både Gunnar och jag dåliga i magen så vi gjorde inte många knop och
planerat bak fick skjutas upp till tisdagen.
Tisdagen bakade Linnea, Lena och Linda till eftermiddagens fika på Kyakairabwa, ett

fika som uppskattades och avslutades med dans. Lisbeth hade stor genomgång med
sygruppen tillsammans med Sr.Adventina. På kvällen var vi bjudna till Judit och
hennes man på middag, där träffade vi också Margareta Danell.
Onsdagen var avresedag för Leif, Lena och Linda och Gunnar och Lisbeth packade
och avslutade det sista.
Avresa torsdag morgon och hemresan gick planenligt.
Lidköping 5/2 2020
Vid pennan Lisbeth

