
Vil man støtte i u-lande 
kræver det kontinuitet 
og trofasthed. Det ved et 
erhvervspar fra Kappel, 
der sammen med den 
lokale kirke nu i 10 år 
har sørget for skolegang 
og håndværksuddan-
nelser for børn ved Kili-
manjaros fod.

HJÆLP

Kappel.  Egentlig skulle det bare 
være et fælles Lions-projekt mel-
lem fire nordeuropæiske klub-
ber. Men nu har det foreløbigt va-
ret 10 år, og for Sabine og Matthias 
Mau er det en sag, der griber me-
re og mere om sig; en hjertesag. 
Matthias Mau er ejer af to blomstren-
de firmaer i Kappel, mens Sabine 
Mau er leder af en integreret børne-
have under Adelby i Flensborg. Der 
er en snes tømrere og snedkere ansat 
i Tischlerei Mau, mens der er 80 an-
satte i Mau & Mittelmann, der produ-
cerer indholdet til vindmøllevinger.

Et varmt måltid
- Mine kolleger og jeg samler ind, så 
der kan blive råd til et dagligt mål-

tid for børnene og de unge, siger 
Sabine Mau. Flere af ægtefællens 
ansatte har benyttet deres hånd-
værk til at lære fra sig i Marangu 
ved foden af Kilimanjaro i Tanzania. 
For det er her Sabine og Matthias 
Mau via en app i smartphones flere 
gange om ugen er i kontakt med læ-
rerne og lederne på de skoler, parret 
støtter. Det er skoler og børnehaver, 
som de besøger mindst en gang om 
året, og hvor børnene lærer de mest 
elementære ting, mens de unge sko-
les i klassiske håndværk til snedker, 
skrædder og murer.

- Det var efter besøg af et missio-
nærpar her i Lions Club i Kappel, at 
vi fik ideen til et fælles projekt, »Zu-
kunft bauen«, mellem vores klub og 

klubber i Danmark, Norge og Sve-
rige. Dengang som nu ville vi støtte 
forældreløse børn, hvis mor og far er 
døde af aids.

- Det kørte i fire år, og så skulle det 
egentlig blot rundes af. Men det vil-
le have været at gentage den fejl, så 
mange projektmagere gør i u-lande. 
På skolen står maskiner, som er do-
neret, men som der ikke er reserve-
dele til. Det, børnene og de unge har 
brug for, er selvfølgelig trofaste do-
norer, siger Matthias Mau.

Betroede partnere
Parret er ikke i tvivl om, at der sættes 
stor pris på indsatsen. Matthias Mau 
er blevet udnævnt til »chief«, er be-
styrelsesmedlem og tages nu med på 
råd om det meste af det, der skal få 
hverdagen til at hænge sammen for 
de mange børn og unge. 

Støtten fra Kappel har mange an-
sigter. Den har bredt sig og omfatter 
et tæt samarbejde og bidrag fra den 
lokale og regionale evangeliske kirke 
i sydslesvigske Kappel til den lokale 
evangeliske kirke ved foden af Afri-
kas højeste bjerg. Medarbejdere og 
deres familier støtter afrikanerne, og 
ægteparret Mau holder foredrag og 
arrangerer støttekoncerter.

- Vi sender eksempelvis julekort 
til vores firmaforbindelser og beder 
dem donere et beløb i stedet for at 
sende gaver til os. Sidste år formåede 
vi at indsamle et rekordstort beløb, 
21.000 euro. Det er penge, der er nød-

Kappels lange seje tr æk nytter i Tanzania

Det var efter besøg af 
et missionærpar her i 
Lions Club Kappel, at 
vi fik ideen til projektet. 
Vi støtter forældreløse 
børn, hvis mor og far er 
døde af aids.

Matthias Mau,
ejer af Tischlerei Mau

Matthias Mau har drevet snedkerværksted i Kappel i 26 år og lærer gerne selv fra sig, når han mindst en gang om året er i Tanzania.  (Privatfotos)

Et varmt måltid om dagen. Børnene kommer ofte i skole på en tom mave. Indsamlingen 
i Sabine Maus børnehave gør det muligt at give et varmt måltid en gang om dagen.

Ægteparret Mau har fået mange venskaber i Marangu-området. Kappel-området indsam-
ler først og fremmest penge ind til driften af skolerne, men der bliver også købt lidt legetøj.
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Kappels lange seje tr æk nytter i Tanzania
vendige for at kunne vedligeholde 
bygninger, indkøbe værktøj og sørge 
for den nødvendige efteruddannelse 
til lærerne, siger Matthias Mau.

Han tilføjer, at blandt andet hans 
princip om en sikker arbejdsplads og 
et godt arbejdsmiljø i Kappel i videst 
muligt omfang også overføres til Ma-
rangu.

Et nuanceret billede
Medierne bringer med mellemrum 
artikler om tocifrede vækstrater og 
et Afrika på vej ud af fattigdommen. 
Men Afrika er et enormt kontinent, 
hvor forholdene er forskellige fra 
land til land, region til region og fra 
by til land.

- Marangu ligger så langt fra byer-
ne, at udviklingen næsten går uden 
om området. Derfor har det betyd-
ning, at vi kan bidrage til, at de får et 
gratis måltid om dagen. Også selv om 
det kun er majs kogt på vand. Du læ-
rer ikke meget på en tom mave, siger 
Sabine Mau.

Sabine Mau finder fotobøger frem, 
der dokumenterer indsatsen på ste-
det og lægger dokumenter på bordet, 
hvor Ngaruma Lutheran Church at-
testerer, at pengene er modtaget og 
indgået i regnskabet.

Målrettet indsats
- Min bestyrelsespost har været me-
get værdifuld, for det giver os lejlig-
hed til at få indsigt i selv de mind-
ste ting. Som for eksempel når bør-

nene holdes hjemme fra skole, fordi 
de skal hjælpe i høsten. Vi kan også 
se, hvem der kan betale og ikke beta-
le skolepenge. Det bliver et redskab 
til en meget målrettet indsats, siger 
Matthias Mau og fortsætter:

- Jeg glemmer ikke den pige, der 
kom til mig og sagde, at hun ville 
ønske, at hendes far også havde få-
et aids. Så kunne hun også få skole-
penge og komme i skole.

Folk, der ønsker at støtte pro-
jektet, kan sætte penge ind her:  
Kirchenkreis Schleswig Flensburg, 
Kto 68 888, BLZ 217 500 00, Nospa.

Af Niels Ole Krogh
nok@borderpress.dk

RESÜMEE

Ehepaar aus Kappeln hilft in Afrika 
Seit zehn Jahren helfen Sabine und Matthias Mau zusammen mit der lo-
kalen Kirche Kindern in Afrika am Fuß des Kilimandscharo. Sie sorgen 
dafür, dass elternlose Kinder zur Schule gehen und Handwerksberufe er-
lernen können. Matthias Mau hat zu Hause in Kappeln zwei gut laufende 
Tischlereifirmen und seine Frau Sabine leitet einen Kindergarten in Flens-
burg. Die Idee zu dem Projekt bekamen sie durch einen Besuch von ei-
nem Missionärspaar im Lions Club. Nachdem das Projekt nach vier Jahren 
abgeschlossen werden sollte, konnten die Maus nicht anders, als es fort-
zusetzen. Denn Kontinuität ist das A&O bei der Entwicklungshilfe.

Jeg glemmer ikke den 
pige, der kom til mig 
og sagde, at hun ville 
ønske, at hendes far 
også havde aids.  
Så kunne hun også  
få skolepenge og 
komme i skole.

Matthias Mau, bestyrelses- 
medlem kristelig skolesamvirke

Matthias Mau har drevet snedkerværksted i Kappel i 26 år og lærer gerne selv fra sig, når han mindst en gang om året er i Tanzania.  (Privatfotos) Marc Krambeck fra Tischlerei Mau i Kappel lærer fra sig til de videbegærlige lærlinge. 

Sabine og Matthias Mau har til dagligt travlt som børnehaveleder og direktør. Erfarin-
ger høstet på snedkeriet i Kappel omsættes ofte 1:1 i landsbyen Marangu i Tanzania. Han 
og ægtefællen driver »Zukunft Bauen« i tæt samarbejde med Kirchenkreis Schleswig- 
Flensburg.  (Foto: Sebastian Iwersen)

Projektet »Zukunft Bauen« sørger for at børn, hvis forældre er døde af aids, har mulighed 
for at gå i skole.
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