
Norge – Zimbabwe 

a) Frontline Institute 

Ideen med prosjektet er å trene nøkkelpersonell fra Humana People to People til å være i frontlinjen 
av utvikling og kjempe mot sosiale ulikheter som fattigdom, analfabetisme og sykdom. Målet er å 
utdanne nok aktivister til å dekke nåværende prosjektbehov, og bane vei for utvidelse av prosjekter 
innen samfunnsutvikling. På grunn av reiserestriksjonene i 2021 var det ikke mulig å sende ønsket 
antall studenter til instituttet, og målet ble derfor ikke nådd. I stedet for å rekruttere studenter fra 
over 12 land, som var ønskelig, klarte instituttet bare å rekruttere 31 studenter fra tre land. Skolen 
ble først gjenopptatt i september 2021 og studentene ble uteksaminert i februar 2022. Instituttet 
gikk med på en ordning der Ponesai Vanhu Technical College brukte fasilitetene mens de avlastet sin 
egen høyskole. Ponesai Vanhu- elever og lærere tok ansvar for å ta vare på skolens infrastruktur og 
prosjekter som svinedyrking, fjørfe og hageavlinger. 

b) Farmers’ Clubs Masvingo 

Prosjektet jobber med å forbedre matsikkerheten blant småskalabønder. De jobber for å øke 
bøndenes motstandskraft mot nåværende og fremtidige klimaendringer og å beskytte miljøet 
gjennom bruk av klimasmarte landbruksteknikker. Det er etablert fire Farmers' Clubs med 250 
bønder hver i Masvingo Rural District. Prosjektet støtter bøndene til å oppnå motstandskraft 
gjennom kapasitetsbygging av deres agronomiske praksiser, tilgang til rimelige og miljøvennlige 
teknologier og til å drive effektivt og tilstrekkelig jordbruk for å oppnå mat-, ernæring- og økonomisk 
sikkerhet. Jordbruksarealet deres ble læringsplattformer for klubbmedlemmer, som alle bruker 
bevarende jordbruksarealer med minimal jordforstyrrelse, kompostering, bruk av gjødsel og 
samdyrking/vekstskifte. 

c) Child Aid Shamva-Bindura 

Prosjektet er samfunnsbasert, og involverer 2000 familier der barn, familier og deres lokalsamfunn 
organiserer seg og tar handling innenfor 10 universelle linjer fra Child Aid. Child Aid når familier i 
gjenbosetting og gamle kommuneområder i avdeling 8 og 16 i Bindura og avdeling 20 og 21 i 
Shamva-distriktene, som har utfordringer når det gjelder utdanning, helse, mat og ernæring. 600 
barn går på førskole, barn uten foreldre støttes, og det fokuseres på økt miljøbevissthet med 13 
planteskoler etablert. I 2021 opprettholdt prosjektet sine aksjonsgrupper i landsbyene, som sto i 
spissen for de fleste aktivitetene, inkludert ungdom med funksjonshemminger. En ny type 
vedspareovner ble også introdusert. 

d) TC-TB Makoni 

Ideen med prosjektet er å redusere byrden av HIV/AIDS og tuberkulose ved å adressere stigma og 
diskriminering gjennom bevisstgjøring og forbedring av diagnose- og behandlingstilbud. Aktivitetene 
reduserer nye infeksjoner, øker testing og sykdomsoppdagelse og gir hensiktsmessige 
behandlingspakker, omsorg og støtte til HIV/TB-smittede personer. I 2021 fungerte TC TB Makoni 
godt i samarbeid med helsestasjonene i området. Prosjektet implementerte ulike strategier for å nå 
ut til flere mennesker, inkludert populasjoner som er vanskelig å nå. Innsamling og leveranse av 
testprøver til sentralsykehuset har hjulpet pasienter i rurale og avsidesliggende områder. Dette har 
resultert i at flere er oppmerksomme på tegn og symptomer på tuberkulose, mens pasienter med 
tuberkulose ble gitt behandling. Det ses nå en økt etterspørsel og opptak av tuberkulosetjenester i 
distriktet. 

 


