
Vil din barnehage/skole, du eller 
din virksomhet være med å gjøre en 
forskjell for innbyggerne i Tanzania? 
Da kan dere være med og bygge opp et 
helt nytt utviklingssenter, som har som 

Hva gjør vi for et land som er rikt på jord og sol, 
men fattig på kunnskap om landbruk? Et land 
preget av fattigdom og underernæring, der bare 
22 % av befolkningen har betalt arbeid?
 
Vår idé er å starte med barn i barnehager og 
skoler i Iringa region i Tanzania. Vi bygger 
derfor «Barnas Bondegård» (BBT), slik at vi 
får formidle kunnskap om mat, ernæring og 
landbruk så tidlig som mulig i deres oppvekst.
 
Vi vil bruke en million kroner for å bygge fjøs 
med utvalgte dyr, eget hus for matlaging og 
læring - og eget lekeområde. Vi kjøper en buss 
som blir brukt til å hente og bringe en klasse 
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mål å skaffe mer mat til en fattig og 
underernært befolkning. Første del av 
landbruksprosjektet er allerede i gang, og 
fase to starter i 2020. Resultatet vil være 
godt i rute allerede året etter. 
 

hver dag hele året. Hver klasse får komme  
på besøk til «BBT» to ganger i året, i et  
heldagsprogram som er alderstilpasset. 
 
Vi vil utvikle eget læringsprogram, som blant 
annet inneholder omvisning, stell av dyr, lage 
mat, lære om grønnsaksdyrking, plante frø til 
å ta med tilbake til egen barnehage/skole - og 
mye tid til å være i lag med dyrene på gården. 
Målet er at dagen skal skape begeistring hos 
barna, slik at de tar med foreldrene tilbake på 
aktivitetsdag i helgene. På den måten vil vi  
skape engasjement og interesse for mat-  
og matproduksjon i hele familien. 



Finansiering av prosjektet vil vi få til gjennom 
at 20 barnehager/skoler i Eigersund, Jæren og 
Oslo kjøper to andelsbrev à kr 25 000,-  
Ett i 2020, og ett i 2021. Dette kan gjøres 
gjennom arrangement, salg og innsamlinger 
av ulike slag, og støtte fra enkeltperson/
virksomheter. 
 
Hva får din barnehage/skole, du eller din 
virksomhet igjen for å være med?
•	 diplom som viser at de er med  

og bygger opp et samfunn
•	 garanti for at alle pengene går  

uavkortet til byggingen
•	 god informasjon i byggeperioden  

og om utvikling av drift
•	 informasjon om hvordan barn  

lever i området
•	 årlig besøk av prosjektleder i tre år til 

barnehagen/skolen/virksomheten som vil 
presentere arbeidet for barna/elevene

Ideen til prosjektet kommer fra etableringen  
av «Farm For the FutureTanzania» (FFF)  
(www.fff.tanzania.com ). FFF er en gård på 2500 
mål, som jobber får å få opp matproduksjonen 
og skape lønnsomme arbeidsplasser. Noe av det 
unike med hele prosjektet er kombinasjonen 
av lønnsom gårdsdrift og læring på samme 
arena. Prosjekter skal sterkt bidra til å utvikle 
samfunnet, gjennom egne læringsprogram 
om landbruk for unge enslige mødre, bønder, 
ungdom og «BBT». 

Flere bedrifter i Eigersund og omegn og i Oslo 
bidrar med omfattende midler til etableringen 
av FFF. «BBT» bygges som en del av det nye 
hovedkvarteret på farmen. 

Barnas Bondegård Tanzania BBT  
Adresse: Furulundtoppen 19, 0282 Oslo

Org. nr: 920 66 5853
Bank konto: 1506.06.30523
VIPPS: 53 45 76

Kontakt: Osmund Ueland,   
E-post: osmund@ffftanzania.com
Mobil: 416 56 001
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