
Pressemelding

Skogbrukets Kursinstitutt på Honne/Biri støtter planting av mat-trær på skoler i Kibosho på 
Kilimanjaro i samarbeid med YES Kilimanjaro

Bjørn Helge Bjørnstad ved Skogbrukets kursinstitutt leder et internasjonalt skogplantingsprosjekt 
for skoler, LEAF - Learning About Forest. Dette er et samarbeid med FEE - Foundation for 
Environmental Education. Plantingen foregår på ulike steder rundt om i verden. Les her om ett av 
de mange prosjektene i et lokalsamfunn i Tanzania.

I Kibosho på Kilimanjaro har vi nå plantet trær som vil gi frukt og nøtter til skolebarn i den fattige 
regionen. Mange av barna kommer på skolen uten å ha spist. De får den tradisjonelle ugali grøten 
servert ved 12 tiden, men det er mange timer etter skolestart. At de kan hente seg frukt i trærne og 
spise dem før skolestart vil hjelpe på konsentrasjon og læring for mange av elevene. Området er 
preget av frosig natur. Likevel er nøden stor og mange barn går sultne både til sengs og til skolen 
neste morgen.

Fire barneskoler har fått trær som om et par år vil gi matauk og grunnlag for undervisning i 
matforedling av mango, avocado, appelsiner, druer og ulike nøtteslag. Tanzanianeren, chaggaen og 
skogbrukeren, Aloys Massawe ledet det praktiske arbeidet på skolene i Kibosho sammen med oss 
norske fra stiftelsen YES Kilimanjaro.
 
I tillegg til planter på 4 offentlige barneskoler har vi plantet mat trær på et senter for 
utviklingshemmede, Gabriella Centre. Dette ligger også i Kibosho. Her vil trærne gi grunnlag for 
praktisk pedagogisk opplæring av de utviklingshemmede, både barn og ungdom.
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Planting på Gabriella Centre for utviklingshemmede barn og unge. Lederen av senteret, Brenda 
Shuma i midten sammen med senterets terapeut og noen av barna. Albert, Dotto, Felician, Kurwa, 
Bahati og en av elevene også ved navn Brenda. 
Foto: Ellen Graff Jenssen



Avocado treet er på plass - barn og veiledere på Gabriella Centre gleder seg etter at kugjødsel og 
vann er båret fram. I varmen med vulkansk jord må det til et topplag av kvist og gress for å beskytte 
røttene. Høste kan de se fram til om et par år - om treet blir vannet og stelt godt.
Foto: Ellen Graff Jenssen



Tenk at jeg skal få plante et avocado tre. Kurwa, en av elevene på Gabriella Centre er stolt og glad
Foto: Ellen Graff Jenssen
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Skogbrukeren Aloys Massawe demonstrerer for elevene hvordan det skal graves, gjødsles og 
vannes før trærne settes i jorda.
Foto: Ellen Graff Jenssen



Trærne deles ut til elevene. Festo og hans medelever er stolte over å få lov til å plante sine trær
Foto: Ellen Graff Jenssen
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Kumøkk må til skal disse elevene ved Umbwe Onana Primary School kunne høste frukt og nøtter 
om to år.

Foto: Jens Olai Jenssen



Dette treet ble plantet som en liten spire for halvannet år siden. Nå håper elever og lærere ved 
Mkomongo Primary School å kunne høste avocado frukter når de kommer tilbake etter 
sommerferien i januar 2013.
Foto: Jens Olai Jenssen


