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Burundi
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Fuglehuse i Danmark blïver til en landsby i Burundi

Konceptet i Bygi By er simpelt og godt. Vi laver fuglehuse i Danmark,
får donationet i bytte for dem og bruger alle midlerne herfra til at
etablere bysamfund i det fattige østafrikanske land, Burundi. Det er
udviklingsbistand i en ny og folkelig forankret udgave. Det gør en
forskel både herhjemme og i Burundi.
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Herhjemme involveres skoler, institutioner, væresteder og kunstnere,
som maler fuglehuse om til små kunstværker. Husene leveres til dem,

I!



ih
byd’

som donerer midler til foreningen, husene pyntet i landets havet og

mindet ejeren om, at udviklingsbistand nytter.

Pengene bruges på landsbyprojekter, hvor vi gennem vores centrale

samarbejdspartner i modtagerlandet, BygJBy Burundi, bLa. uddannet

fattige, så de kan få en indtægt, og selv kan kæmpe sig ud af

fattigdommen. Vi er nu i byen Kamakara i det nordvestlige Burundi.

Bygi By anvender en holistisk tilgang til udrydelse af fattigdom, dvs.

der bidrages til en bred vifte af aktiviteter, som hver især understøfter

hinanden. Vores fokus er på øget landbrugsproduktion, bedre sundhed

og højnelse af uddannelsniveauet. Bl.a. gives der støtte til etablering af

køkkenhaver og iværksættelse at en grøn revolution i Kamakara,

forbedringer indenfor hygiejne, sanitet og vandområdet, forbedringer af

sundhedstilstanden, kørsel med en cykelambulance, voksen-

uddannelse af kvinder og start af indkomstskabende aktiviteter.

Et grundlæggende princip er, at det er bistand i øjenhøjde med

befolkningen.

Bygi By arbejder med hjælp til selvhjælp. Vi donerer ikke hele udgiften

til et projekt, men kræver, at modtagerne selv bidrager. Vi støtter

iværksæftere med en kommerciel tilgang, gode ideer, der sikrer, at

vores projektet et lokalt forankret, holdbare og giver målgrupperne et

opmuntrende skub i den rigtige retning: At klæde folk på, så de selv er i

stand til at arbejde sig ud af fattigdommen og sætte nye mål for

fremtiden.

De forretningsmæssige projekter, der modtager støtte, et opbygget ud

fra den danske andelstankegang, som både inkluderer alles

medbestemmelse og økonomisk levedygtighed.
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Fuglehuse: Thorkild Høy, thorkild@hoey.dk, tlf. 20 85 79 57

Kristna Villen, kristina@villen.dk. tlf. 2184 8383

følg os på Facebook.

Bliv medlem af BygJ By - se mere på www.bygl by.dk og

Kontakt:
Formand: Bjarne Larsen Kron, bjarne.wes@Qmail.com, tlf. 23 25 40

CVR: 28895992. Konto: Reg.: 5479 kontonr.: 1915840
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