Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 :
Så er vi kommet til Cameroun……………….projekt toiletter.
Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre
lørdag. - - De kom dog ikke så langt.
Hullet som vi kom til er gravet ned i en dybde på ca.2,20 m. – målet er 2,70 m.
Jorden er rigtig hård – nærmest som sten, så det er store ”stødere” der skal bruges
for at få jorden løsnet.
Hullet er ca. 6 m. langt og ca. 4 m bredt.
De fortsatte så mandag morgen. Boje og Kaj forsøgte sig også, men det er uvant
arbejde, - og varmt, så det blev ikke til det helt store.
Vi forsøgte at få flere folk på. Nu er der 2 mand der graver i hul 1, og andre 2 mand
er gået i gang med hul 2…………
Vi kommer nok ikke helt ned i den dybde vi havde planlagt. Til gengæld har vi
snakket om, at lave en sokkel så der skal gåes et trin op til toiletterne.
Vi forsøger at sige til Ezai, at det altså ikke går hurtigt nok, - vi ønsker flere folk på
opgaven.
Vi skal gerne meget snart i gang med at støbe……..
Tirsdag begyndte vi at blive lidt utålmodige, - gravearbejdet går ikke hurtigt nok.
Jorden er rent faktisk MEGET hård, men vi mener nok også, at de folk der graver
burde vide, hvad de har sagt ja til.
Efter lidt snak frem og tilbage kontaktede Boje og Kaj Zra Esai for at få ham til at
forstå, at vi ikke er tilfredse. Det er indsamlede midler vi bruger, og vi forventer at
der sker noget……….
Vi fik aftalt et møde med projektlederen, og han fortalte, at han havde forsøgt at få
flere folk ansat, - men de havde afslået da de så jordens beskaffenhed.
Vi besluttede at stoppe med at grave hullet dybere, - det skal så blot tømmes
tilsvarende tidligere (om 6-7 år i stedet for 7-8 år).
Sand og grus er kommet, og det blev aftalt at cement også kommer nu.

Vi blev lovet, at støberiet vil starte onsdag, så det håber vi holder……….
Onsdag morgen gik støberiet i gang. 2 mand blander sand, grus og cement med
vand på den gammeldags facon, - skovl….
Det ser rimelig effektiv ud. Bagefter skovler de blandingen ned i hullet, hvor en
murer så bruger blandingen til at ”mure” de allerede støbte mursten sammen.
Her kl. 11.00 har de fået muret ca. 1 meter op på de 2 af siderne.
I hul nr. 2 graver nu 3 andre mænd på livet løs. Jorden ser her noget blødere ud.
Lilly og Kaj har også forsøgt sig med at grave i den afrikanske jord, - men det er
rigtig varmt i dag, så det er bedst i skyggen…..
Det er nu fredag…….. Byggeriet skrider ret pænt fremad. Murerholdet der nu er på 4
mand begynder ved 6-7 tiden om morgenen, holder en pause i den varmeste
middagsvarme og fortsætter så til kl. 15.00. De 4 vægge i hullet er nu oppe i en
højde på ca. 2 m. På et lille møde med Ezai og entreprenøren her i formiddags blev
vi enige om at hæve guldhøjden, således at toilettet kommer noget over den
nuværende jordoverflade. De mener at det vil være godt, så regnvandet ikke løber
ind i toiletrummene når det regner.
Det kommer måske til at koste lidt mere, når der skal 1-2 lag sten mere på, - men
det må vi finde ud af senere. Vi i gruppen er enige om, at vi skal aflevere noget
ordentligt, og noget der kan fungere.
Det er nu meningen, at der skal støbes stolper i hjørnerne af murerne. Der er
kommet jernstænger som så skal støbes ind i stolperne. Vi tror at de meget snart
begynder på dette arbejde. Efterfølgende skal murene så op i den aftalte gulvhøjde,
og der skal støbes gulv. Vi er rent faktisk lidt optimister lige nu. – Men som før
skrevet: vi er i Afrika, og ikke alt går som forventet og aftalt.
I hul nr. 2 er vi kommet ned til noget hvidt sand, som er knap så hård som det røde
sand. Her er der i øjeblikket 3 mand der graver. De tror at de er nede i dybden om
ca. 3 dage.
Her havde vi i dag en sjov oplevelse. Nogle unge mænd fra byen havde fundet ud
af, at de kunne bruge nogle af de store sten der bliver gravet op. De havde f ået dem
på en vogn og var på vej ud med dem. Pludselig kommer der en mand – vist nok en
slags pedel – og stopper dem. De må ikke fjerne noget overhovedet fra
kompounden. De måtte så pænt køre stenene tilbage hvor de havde taget dem.
I går eftermiddags fik Kaj skovlet noget jord fra udgravningen og hen foran én af
opgangene til skolens klasseværelse. Sidst på eftermiddagen hjalp flere fra vores
gruppe med at skovle den røde jord hen foran huset, så det faktisk ser helt pæn ud,
- og nu kan både børn og voksne bruge trappeopgangen.
Samtidig prøvede faktisk næsten alle at grave i ”Afrikas jord”, - i hullet. Hårdt er det,
men et billede skulle der altså tages……..
Her i dag fredag formiddag fortsatte Kaj med at sprede jord fra udgravningen og hen
til bygningerne. Dette både for at hjælpe dem der graver, men også for at fylde
huller ud. Et par store drenge kom og hjalp.

- - Pludselig efter det store frikvarter kl. 10.30 kom der 60-70 halvstore drenge og
piger fra 2 af klasserne. Alle havde de spande, sække eller blot en gryde. De
begyndte at grave i jorden fra det første toilet, og flytte jorden hen til deres bygning
som ligger ca. 35 meter fra udgravningen. Der var også et større hul som skulle
fyldes lidt op, jævnes ud og ”se pæn ud”. Undervejs fandt jeg ud af, at én gang om
ugen har de et par timers praktisk arbejde. Og det var så i dag at flytte jord hen til
deres klasselokale…….
Om det var inspireret af mit arbejde torsdag ved jeg ikke, men pænt kom det til at se
ud og de morede sig vældigt. Små slagsmål var der også ind i mellem. Nogle af de
større drenge ville endelig gerne prøve at skovle. Alle gjorde en fin indsats, og til
afslutning blev jeg vældig rost med deres ”klappe ceremoni”. Tak for det.
Igen i dag er det varmt, så jeg holder lige lidt siesta.
- Der har ikke været internet de seneste par dage, så vi får se hvornår dette kan
læses i Danmark………
fortsættes……….Cameroun hilsen 28.oktober 2011 kg/
Vi fra gruppen holdt en lille udflugtsdag dag lørdag – læs om det i nyhedsbrev 8 - - men både murerholdet og graveholdet arbejde lørdag.
Murerholdet fik støbt ”søjler” i alle hjørnerne, - så de enkeltstående mure nu holder
godt sammen. I selve søjlen er der indstøbt et jernskelet som ser meget solidt ud.
Disse jernskeletter bliver for øvrigt fremstillet lige bag vore huse, - et helt lille
værksted er det. Tilsyneladende kan man bestille den længde og tykkelse man lige
har brug for. Her i dag mandag er de så i gang med at støbe den søjle der skal stå i
midten af ”toilettet”. Også i den indstøbes der jern. Sand og grus køres i en trillebør
hen til blandepladsen, hvor cement og vand iblandes, - alt sammen med håndkraft.
Der skal så lige et lag sten mere på muren, og så er de klar til at støbe selve gulvet.
Vi får se hvor lang tid det tager……… der er chance for at de er færdige med det
første toilet om 4-6 dage. Vi får se…….
I det andet toilethul graver de på ”livet løs”. Nogle af os fra gruppen har her mandag
formiddag igen skovlet jord væk fra kanten og ud på området lige ved siden af. Det
har 2 formål. For det første skal jorden væk, så mere jord kan skovles op, og for det
andet bliver der helt pænt op til den skolebygning der ligger lige ved siden af.
I frikvartererne bliver vi ”afløst” af nogle af børnene, - de skal lige vise at de også
kan. Entreprenøren og Esai har lige været her. De sagde at de vil sætte flere folk på
at grave, - og at de forventer at være i fuld dybde inden ugens udgang.
Vi får se, - vi er i Afrika, - det er varmt og solen skinner fra en skyfri himmel, ikke
bare på os, men også på de lokale.
Status pr. fredag 4. november:
Efter at murene og alle stolperne i den første toiletbygning er blevet lavet, har

murerholdet fået pudset alle murene indvendig, rigtig pænt ser det ud. Det gik der
nok 2 dage med. Efterfølgende har de lavet en kant ovenpå muren. Nu er de så i
gang med at støbe bjælker i et ”kryds” ovenpå murene. Samtidig støber de en
tilsvarende kant igen ovenpå muren. Bjælke og kant har vel en tykkelse på omkring
20 x 20 cm, og i det hele bliver der indstøbt jern. Det er meget sikkert, at det i hvert
tilfælde bliver solidt nok. Når så det bliver færdig (ret sikkert her i dag) skal det lige
tørre, og så er de klar til at støbe gulv i toilettet.
Onsdag og torsdag har der været et andet arbejdshold i gang. 2 mand har støbt en
masse store sten. De blander sand og cement med lidt vand. De medbragte en form
som de støbte stenene i. Stenene har vel en længde på 35 cm, en bredde på 15 cm
og en højde på 20 cm. Der bliver ved hjælp af formen 3 huller ned i stenene, så når
de skal mure vægge op, bliver disse huller fyldt med ny sand og cement. De var ret
effektive og fik vel lavet omkring 500 sten i løbet af de 2 dage. Vi har fået oplyst at
de er på akkord, og at de kun får betaling for de sten der er i orden.
Når så stenene er blevet ”slået ud” på jorden, er de selvfølgelig stadig lidt fugtige, og
de vander så stenene for at det hele ikke skal tørre for hurtigt. Utroligt faktisk at
stenene beholdt faconen, - men det gjorde de altså…. Jeg fik på et tidspunkt lov til
at vande sten med vand fra en vandslange. Det var svært at holde børnene væk fra
vandslangen, - de der havde en flaske ville gerne have den fyldt op, og de der ikke
havde flaske ville gerne bare have en håndfuld vand at drikke.
Jeg ved ikke om de 2 mand var helt glade ved, at jeg på den måde tiltrak børn. De
var nok lidt bekymrede for, at børnene ville ødelægge stenene. Jeg tror dog ikke, at
noget blev ødelagt.
Gravearbejdet fortsætter ved toilet nummer 2. De graver fortsat i hård hvis sand.
Ikke nær så hårdt som vi oplevede det første hul, - men stadig noget hårdere end
når jeg skal grave i vores lerjord i Voldgade om sommeren !
Der har ret fast været de samme 3 mand i gang. Hver formiddag har jeg skovlet
sand og jord væk fra kanten af hullet og ud på pladsen. I dag var jeg der faktisk i
omkring 2½ time, så jeg syntes selv jeg har gjort lidt nytte. Når man sådan er i gang
skal man sørge for ikke at blive alt for ivrigt. Hvis først man bliver forpustet, skal der
altså holdes en lille pause. Hele tiden skal der også drikkes vand, - masser af vand.
I dag smed jeg skjorten i omkring en ½ time. Solen bager fra en skyfri himmel, så
jeg tør ikke være længere tid i solen på den måde. Mine arme og fødder er
efterhånden blevet ret brune.
I dag har der været i alt 5 mand til at grave. Noget af hullet er nu nede i den aftalte
dybde på omkring 2,80 m. Jeg tror ikke de bliver færdige til weekenden, - men nok
på mandag. Der er ingen tvivl om, at entreprenøren vil forsøge at have hullet klar, så
at murerholdet kan fortsætte med at mure på toilet nr. 2, når de er færdige med det
første. – Det hedder vist planlægning……. Fortsættelse følger……….

Opdatering af vores toiletprojekt:
Det er lørdag den 12. november og det er blevet tid for en ny opdatering.
Toilet nr. 1:
Der er i løbet af ugen (medens vi var på tur) blevet støbt bjælker så de var klar til at
støbe selve gulvet i de 4 toiletafsnit.
Da vi kom hjem onsdag sidst på eftermiddagen var de færdige med at klargøre til
støbning. Der var lavet en slags ”støbekasse”, hvori var lagt en net af jern.
Selve gulvet blev så støbt, og de klargjorde til, at der senere skal laves et egentlig
hul i de 4 toiletafsnit. Allerede torsdag begyndte de så at mure ovenpå.
Disse mure og skillerum er nu oppe i en højde på ca. 1,80 m, - så det begynder at
ligne noget. Nu skal de så i gang med at lave overliggere over de 4 indgange og
derefter nok én eller 2 ekstra rækker sten. Til slut tag.
14.11.2011: Toilettet er nu i fuld højde, og det er klar til at komme tag på.
Der skal isættes døre, og bag på bygningen skal der støbes dæksler til de 4
åbninger. Derudover skal bygningen både udvendig og indvendig pudset.
Til slut skal bygningen males, - og er så klar til brug……….
Det forventes at toilettet kan bruges i 7 – 8 år, før der skal ske en tømning.
Det er aftalt, at når det hele er færdigt får vi sendt billeder hjem.
Mandag middag havde vi en lille cerimoni. Hjemmefra havde vi fra Vestjysk Bank
fået nogle T-shirts. Dem udleverede vi til entreprenøren og hans folk. Derudover fik
de hver en kasket. Vi fornemmede at det vagte glæde. - - Vi har lært hinanden at kende, - de har fået en indtægt ved at arbejde på projektet, og vi har fået et nyt og tiltrængt toilet . – TAK for samarbejdet.
Toilet nr. 2:
Først på ugen er de blevet færdig med gravearbejdet, - det gik lidt nemmere end i
det første hul. Da vi kom onsdag var et andet murerhold godt i gang med at mure
vægge op i hullet. I går fredag kom de op i terræn højde, og de fik endda støbt
stolperne i de 4 hjørner og midt på. Her til morgen har de så fjernet kasserne
omkring stolperne, og går videre. Tydeligt at de nu ved hvordan ”huset” skal bygges.
Nu skal de så have støbt stolpen i midten af hullet, og de bærende bjælker.
14.11.2011: - Det fik jeg skrevet tidligt nok……… lige da jeg havde sendt
opdateringen afsted opdagede vi, at der var sket et lille uheld.
. . . . . Det gik lige hurtig nok. Da de 3 medarbejdere havde fjernet kasserne gav de
sig til at fylde jord tilbage mellem udgravningen og murene. Frontmuren og en del af
den ene gavl gav efter for trykket og væltede ned i hullet. – Mange af murstenene
gik i stykker og noget af den tilbageblevne mur var vredet skæv.
Rigtig ærgerlig……….. men det eneste der var at gøre, var at begynde at skovle
jord og murbrokker op igen, - og det gjorde de så. Da vi tog af sted mandag aften,
var de nogenlunde færdige med det, og klar til at ”begynde forfra” igen.

Aftalen er, at de skal fortsætte byggeriet indtil de bliver færdige, - og at vi så skal
have billeder hjem. Vi tror helt sikkert på, at aftalen bliver overholdt.
Lige bag ved ”vores” gæstehus er et gravehold gået i gang med at uddybe et
tidligere påbegyndt hul. Det skal bruges som en fælles sivebrønd fra det gamle
gæstehus og det nye påbegyndte. – Dette arbejde har vi ikke noget med at gøre.
Økonomi:
Resultatet af vores indsamling og sponsorering kom jo før vi tog af sted op på ca.
60.000 danske kroner. Disse penge var overført her ned til før vi kom. Vi har nu fået
en opdatering på hvad de 2 toiletter ret sikkert kommer til at koste. Det bliver
omkring 40 – 45.000 kroner, - eller ret nøjagtig det som vi har regnet med hele tiden.
(måske lidt ekstra på gr.a. ”uheldet”)
Fra sidste års 50+ projekt står der et halvfærdigt gæstehus hernede.
Der mangler vinduer og døre, - og alt det indvendige.
Vi har nu bedt Zra Ezai om at finde ud af hvad vinduer og døre vil koste til huset.
Der er blevet taget mål til vinduer og døre, og de er i gang med at lave disse.
Lige nu (lørdag kl.10.30) er der faktisk kommet 2 håndværkere som er gået i gang
med foreløbig at sætte 2 vinduer i.
Efterfølgende er de blevet færdige med at sætte vinduer i, og der er kommet
dørkarme til de 3 døre. Dejligt at se at huset bliver ”lukket”.
Et nyt projekt er: lave loft, gulve, pudse vægge ud- og indvendig og male huset.
Derudover skal der indlægges el og vand, og de 3 badeværelser skal laves. (varme
behøves ikke) Det er kun at gå i gang: Samle nogle penge, - og tage af sted
………...jo hurtigere jo bedre…..
Kontakt Mission Afrika, og de kan hjælpe Jer videre……
Generelt:
Efter en lidt langsom start hvor de ting vi hjemmefra var blevet lovet var klar, - ikke
var klar, er det rart at se, at vore projekter nu begynder at tage form.
Dejligt at vi har kunnet være med til at nogle lokale håndværkere har fået et stykke
arbejde at lave, - at vi har kunnet gå dem lidt til hånde (selv om det måske ikke har
været så meget).
De kender os lidt, og vi kender dem lidt – næsten i ”familie”.
Vi er nu ret overbeviste om, at tingene bliver lavet som vi har aftalt, - og at de
60.000 danske kroner er og bliver brugt som det er forventet og aftalt.
Hilsen fra Cameroungruppen
kg/

