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Smycken för välgörenhet
av Daniel Kalling



Född och uppväxt med en pappa som är guldsmed och efter att ha 
rest till Tanzania med folkhögskolan jag studerade på, beslutade jag 
mig för att slå ihop dessa erfarenheter och se till att barnen på 
Ndaga barnhem skulle få mer mat än bara gröt på morgonen och 
ugali (majs gröt) och bönor på eftermiddagen.

I juni 2018 åkte jag och min vän Alexander till Tanzania för att sätta 
igång ett ekologiskt odlingsprojekt. Vi hade några månader tidigare 
skickat vår arbetslösa tanzanska vän Baraka på en permakulturkurs på 
Zanzibar. När vi var där köpte vi en bit mark där vi sedan drog in 
vatten, byggde en väg, ett växthus och en kompost.

Vi var även och besökte barnhemmet och hjälpte till med vissa akuta 
problem. Dom hade slut på bönor, majsmjöl, ved och olja.
Vi köpte så det räcker till 30 barn i två månader för 2000 SEK.

Bakgrund



Idag så jobbar Baraka heltid på farmen och levererar grönsaker två 
gånger i veckan. Vi skickar honom en normal tanzansk arbetarlön 
varje månad (1300 SEK). Så både barnen får mat och han får ett 
jobb.

Snart räknar vi med att kunna börja skörda tomater från växthuset 
och det överskott som blir kommer vi att sälja på marknaden och 
återinvestera pengarna i farmen. Tanken är även att Baraka i 
framtiden skall kunna vara självförsörjande genom att sälja på 
marknaden och att vi då köper frukt och grönsaker av honom åt 
barnen på Ndaga. Om några månader kommer vi att börja skörda 
frukt och leverera till barnen. 

Vi har regelbunden  kontakt 
med Baraka och kommer
besöka Tanzania snart igen

Framtid



Vill du vara med och ge mat till barnen utan att köpa ett smycke? Just nu 
behöver vi pengar till odlingen för att sätta upp ett staket  som ska 
förhindra lösgående höns att äta upp vissa grödor. Till det behöver vi cirka 
1600 SEK. Alla bidrag uppskattas, stora som små. Överskott av pengar 
som ska till mat och odling kommer gå till skolavgifter, kläder, sängar eller 
andra nödvändigheter för barnens välmående. 

Om du önskar att ge per månad så går det att sätta upp löpande betalning 
till Nordea kontot ovan.

Tack! Daniel Kalling

Donationer eller
månadsgivare behövs

0730623369
Märk med Tanzania

3075 21 71232

danielkalling@gmail.com
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