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RUBURA KORT
KORT OVER RUBURA
MED FORKLARING

RUBURA HISTORIE
GAMLE FOTOS OG
UDVIKLING

RUBURA LIV
LIVET VOKSER OG
BLOMSTRER

AMAKURU

En ældre mand i Rubura kiggede nysgerrigt med, da det nye vandsystem blev indviet i Rubura. Hundredevis af folk stimlede sammen i Rubura; både lokale, besøgende og repræsentanter for kirken, kommunen, Danmark, organisationer og samfundet. Rubura samler mennesker - og spreder tro, håb og liv.

Rubura i Burundi
Den gamle missionsstation i Rubura i Burundi
har en særlig plads i mange danskeres hjerte.

om hjertet. Rubura rører og forandrer besøgende.

I Rubura ser, forstår og føler mange den nød,
elendighed og fattigdom, det er at være et af
verdens fattigste og mest ulykkeligste lande.

Og besøgende mærker det historiske vingesus
fra 90 års missionshistorie og kirkearbejde for
at skabe liv i Burundi.

Ruburas helt særlige ånd, menneskelige
varme og naturlige rigdom griber besøgende

Dette nyhedsbrev er et temanyhedsbrev om
Rubura. Kom med på besøg i Rubura!
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Ruburas historie
I 1947 overtog baptisterne den tidligere tyske missionstation Rubura. Merethe og Svend Aage
Hagstrøm og deres to børn Erik og Inge-Lis og senere andre som Hans Emming ledte i de år en
imponerende udvikling, hvor alt voksede og virkede. I disse år blev Ruburas skoler, kirker og
klinikker bygget og en lang række bærende kræfter blev dannet og uddannet til at lede arbejdet.

Idag er Rubura et af de steder i Burundi,
hvor BaptistKirken har flest personlige
relationer, kirkefælleskaber og udviklingsprojekter.

Kirken med alt fra kirkeliv og præsteuddannelse over landbrugsprojekter og
spare-låne-grupper til store vandprojekter
og hjælp til pygmæfolket Batwa.

Rubura er både navnet på kirken på højen
Rubura og en fællesbetegnelse for stedet
og alle dets mange aktiviteter.

Her er nogle korte glimt af livet i Rubura.

Ud fra skolerne, kirken og sundhedsklinikken i Rubura arbejder Baptist-

Roskilde Baptistkirke er søsterkirke til
Rubura og støtter løbende stedet med

Roskilde og Rubura
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både penge, ressourcer og årlige besøgsture.

Præsteskolen
Præsteskolen i Rubura uddanner løbende
både præster, kvinder, evangelister og
ungdomsledere.

Rotary og vand
Ruburas gamle og ødelagte vandsystem er
igennem de senere år blevet renoveret i et
samarbejde mellem Rubura, Rotary og
BaptistKirken.

BaptistKirken støtter Rubura med legater
til videregående uddannelse som kandidat
og PhD samt sender materialer, støtte og
personer til Rubura for at undervise.

Det store vandsystem leverer nu rent vand
fra 21 tappestationer til over 7000 mennesker.

Sundhed, Batwa og landbrug i Rubura
I efteråret 2018 lykkedes det at få en ambulance og en container med sundhedsudstyr til Ruburas sundhedsklinikker. Sundhed er også en del af projektet med pygmæfolket Batwa, hvor hele landsbyer bliver transformeret af brødrene Peter og
Richards arbejde. Landbrugsprojekterne i
Rubura udvikler sig også positivt med
store dyrehold, bedre dyrkningsmetoder
og højere udbytte.

Emming og Weber-Hansen
Steen Jep Emming og Lise Emming Weber-Hansen er begge missionbørn fra
grænselandet mellem Burundi og Rwanda.
Ægteparret er begge dybt engageret i arbejdet med Rubura og besøger flere gange
om året stedet for at lede blandt andet
vandprojektet, undervisning og strikkearbejdet.

Rubura udvikler sig positivt i disse år og
fortsætter det historiske liv på højen.

Projektleder Steen Jep Emming har sammen med
Rotary og de lokale kræfter Richard og Peter
skabt Ruburas nye store vandsystem. Her besigtiger de en af de store vand- og trykudligningstanke.

Jan Haslund-Thomsen er missionærbarn fra
Rubura. I 2018 fik han et rørende gensyn med sin
burundiske barnepige Mukamozoni efter 53 år
adskillelse.
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Ruburas historie
Missionsstationen i Rubura blev oprindeligt grundlagt af tyske missionærer. Efter anden verdenskrig trak tyskerne sig og i 1947 overtog baptisterne missionstation i Rubura. Familien
Hagstrøm og senere familien Emming ledte den historiske opbygning af stedet.

Familien Merethe og Svend Aage Hagtrøm flyttede
i 1947 til Rubura sammen med deres to børn Erik
og Inge-Lis.

Den lokale burundi-pige Kangabe blev en ven af
familien Hagstrøm og senere lærerinde i den
første børnehaveklasse i Rubura.

Kirken i Rubura under opførelse, september 1955.

Skolen i Rubura med ti klasseværelser, kontor og
aula.

Eliakimu Gituro i Rubura.
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Vandet virker

Grisene i Rubura

Vandet virker i Rubura og omegn og leverer
vand til 7000 mennesker fra 21 tappestationer.

Grisene i Rubura bliver passet af Frederic. Det
er hans fuldtidsarbejde i Rubura og det sætter
han en ære i.

I gennem de seneste år har BaptistKirken i
samarbejde med Rotary etableret et stort professionelt vandsystem.

På billederne kan I se ham i arbejde. Den ene
dag havde han sin søn med, fordi de begge var
sløje af malaria. Frederic mente, at de var
raske nok til at passe deres arbejde og havde
godt af lidt frisk luft, og så viste han mig den
malariamedicin, de tog. Én pille om dagen i
tre dage slår som regel malariaen ned.

Et enormt ingeniørarbejde med kilder, tryk,
vandkamre og kilometervis af vandrør ud til
21 tappestationer.
Projektleder Steen Jep Emming har sammen
med Rotary og de lokale kræfter Richard og
Peter skabt Ruburas nye store vandsystem.

Grisene er bare en del af landbruget i Rubura.
I de fleste af BaptistKirkens udviklingsprojekter er integreret et landbrugsaspekt, som sikrer nok og bedre mad samt indtægt ved salg.

Hele det livgivende system bliver nu administreret af en vandforening i samarbejde med
kommunen, alle landsbyer bliver undervist i
vand og hygiejne og de 21 tappestationer bliver passet af 21 tappeansvarlige, som 2-4 gange
om dagen åbner for vandet samt registrerer
den symbolsk lave betaling, som skal sikre en
ind-tægt til drift og vedligehold af systemet.

En effektiv metode er demonstrationsmarker
og -stalde, hvor alle ved besøg kan se og lære,
hvordan afgrøderne eller dyrene skal forvaltes
for større, bedre og sundere udbytte.
I Rubura er der derfor et stort landbrugsprojekt med både grise, køer og marker. Vi kalder
det RAB - Rubura Agro Business.

Når hele vandsystemet, foreningen og finansieringen er gået i stabil og bæredygtigt drift,
er der planer om at udvide vandsystemet og/
eller starte et nyt vandprojekt, der kan nå
endnu flere i Burundi med rent og sundt vand
i landsbyerne.

Frederics loyalitet og arbejdsomhed har gjort
griseavl til en succes i Rubura. Og takket være
Frederics grisehold har menneskerne i Rubura bedre ernæring, naturlig gødning til markerne, indkomst fra salg og løbende uddannelse af og udbredelse til nye landmænd i området.

"6

NYHEDSBREV NR. 4

JULI 2019

Batwa i Rubura

Fødevare i Rubura

I Burundi og Rwanda er pygmæerne, kaldet
twa eller batwa, nogle af de mest marginaliserede og fattige.

I Rubura har BaptistKirken og Dutabarane et
fælles stort projekt med fødevarer og sparelåne-grupper. Det hedder Turime og Dukore.

Oprindeligt levede de i regnskovene, men de
blev fordrevet i titusindvis på grund af
naturbeskyttelse og gorillaturisme.

BaptistKirkens formand Per Beck besøgte
Rubura og projektet sidste år.
Det er næsten umuligt for velstillede at forstå,
hvordan sult suger kraft, håb og liv ud af
mennesker. Fattigdom er ikke kun materiel,
sult skaber også relationel, åndelig og intellektuel fattigdom.

Batwa er de fattigste af fattige og lever i ekstrem fattigdom, nød og elendighed.
BaptistKirken har derfor hjælpeprogrammer
og udviklingsprojekter for batwaerne.

Omvendt er nok og god mad fundamentet for,
at vi vokser og virker i skolen, i kirken, i
marken og i samfundet.

I Rubura arbejder brødrene Peter og Richard
vedholdende med særligt én batwalandsby
med 200 indbyggere. Brødrene har undervist
og hjulpet beboerne med at bygge brønde og
huse, de har opdyrket marker og skabt hushold samt udvidet og forbedret dyrkningsmetoderne.

I BaptistKirken har vi derfor altid fødevaresikkerhed og ernæring med i vores projekter.
Små køkkenhaver og undervisning giver bedre
ernæring, demonstrationsmarker lærer folk
bedre dyrkningsmetoder, forædlede frø giver
bedre udbytte og små andelsbevægelser
hjælper hinanden med lån og udvikling.

Nye kaffemarker skal skabe indkomst, fordi
batwaernes traditionelle erhverv med pottemageri ikke længere er efterspurgt.
Richard er sygeplejerske og underviser i
ernæring, hygiejne, malaria og familieplanlægning.

STØT ARBEJDET
Du kan støtte BaptistKirkens arbejde på
MobilePay nummer 90519 eller
konto 3201 - 10042879. På forhånd tak!

Alt arbejdet er muliggjort af støtten fra
barmhjertige mennesker i Danmark og ved
Peter og Richards varme dedikation og hårde
arbejde.
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Ruburas liv, fremtid og vision
Siden BaptistKirken overtog den tidligere tyske missionstation Rubura i 1947 har det været et
kraftcenter og fyrtårn for kirkeliv, uddannelse, sundhed og udvikling. Det skal det fortsat være.
BaptistKirken samarbejder med mange kirker, organisationer og personer om fortsat at udvikle
Rubura, så det tjener, inspirerer og udruster mennesker til et bedre liv og samfund i Burundi.
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