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En dansk arkitekts møde med Rwanda – del II 

Den 7. maj i år rejste arkitekt Anne Mette Müller til Rwanda for at hjælpe den lokale guvernør med at tegne og tilrettelægge
opførelsen af en hel ny landsby. Byggeplanerne er del af et større projekt, som Rwandas regering har igangsat. Anne Mette
har nu været i landet i tre måneder og er kommet godt i gang med arbejdet. 

Synes godt om

”Jeg var bange for, at jeg ikke kunne klare arbejdsopgaverne og vidste ikke, hvilke forventninger de havde til mig” udtaler
Anne Mette, mens hun ser tilbage på de første tre måneder i Rwanda. ”Men det er gået udover al forventning. Der er stor
glæde og begejstring over mine idéer og mit landsbyprojekt” fortsætter Anne Mette. De indledende måneder bød ellers på
mange udfordringer. Ikke mindst i forbindelse med istandsættelsen af hendes eget hus. Men heldigvis er det gået rigtig godt
med at falde til og Anne Mette er allerede ved at blive vel integreret i det lille lokalsamfund og har skabt sit eget sociale
netværk. 
 
Man hjælpes da ad og passer på naturen
Det ambitiøse byggeprojektet er stille og roligt ved at tage form i det rwandiske landskab. De første veje ud til landsbyen er
anlagt og landsbyens kommende beboere er allerede ved at lave byggestenene til husene. Byggestenen er en blanding af
jord og cement, som presses hårdt i en pressemaskine. Der er nemlig ikke råd til brændte mursten. Den stramme økonomi
er ligeledes årsagen til, at de kommende beboere bliver inddraget i arbejdet. 
 

 
Tankegangen med, at borgerne bliver aktivt inddraget i det kommunale arbejde i Rwanda omfatter ikke kun kommende
husejere. Den siddende regering har indført en fælles arbejdsdag om måneden, kaldet Umuganda, hvor alle skal deltage.
Typisk går arbejdet ud på at gøre rent i byer, veje og fællesarealer. Desuden er plastikposer bandlyst i Rwanda, da de sviner
i naturen. På grund af disse miljøtiltag fra regeringens side fremstår landet utroligt rent og velholdt. 
 
Rækkehus i Rwanda
Anne Mette nyder dagligt landets skønhed, når hun sidder på sin terrasse og arbejder på de plantegninger, der snart bliver
til landsbyen ”Bunyankungu”. Hun har hovedet fuld af idéer og glæder sig til at realisere planerne. ”Jeg har fra starten af
fastslået, hvor vigtig variation i byen er – både for skønheden og for folks velbefindende” fortæller Anne Mette og fortsætter
”Det handler ikke bare om at tegne et hus og kopiere det, som det er sket med flere nye landsbyer i Rwanda. Det ender med
at blive triste og monotonen byer, hvor man nærmest ikke kan genkende sit eget hus”. 
 
Det er derfor vigtigt for Anne Mette at tænke i andre baner. Det kan dog være en udfordring at skulle finde på noget nyt,
anderledes og ikke mindst billigt. Hun arbejder derfor på, at der bygges tre forskellige huse, som kan sammensættes på
forskellige måder, så der opstår tvillinge- og firlingehuse. På den måde sparer man penge på murer og der opstår samtidig
en god variation i husenes udformning. Det kan dog blive en udfordring at vænne lokalbefolkningen til denne type huse, da
de er vant til at bo i huse helt adskilt fra hinanden. 
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Et lærende byggeprojekt
Planerne om at bygge sammenhængende huse bliver imidlertid ikke de eneste forandringer, de kommende husejere skal
vænne sig til.  Anne Mette har også planer om at forbedre toiletforholdene i den nye landsby. ”Vi skal afprøve nye
toiletprincipper – nemlig at rykke toilet og bad indvendigt. Landsbybeboerne er kun vant til et hul i jorden i et nærliggende
skur” beretter hun.
 
Idéen med at modernisere sanitetsforholdene i landsbyen går fint i tråd med Rwandas regeringens planer om at oplyse
befolkningen og give dem nye vaner, der på sigt kan forbedre leveforholdene for selv de fattigste. Regeringens ambitiøse
byggeprojekt handler således også om at lære folk om f.eks. bedre hygiejne, nye landbrugsmetoder og familieplanlægning. 
 
Fra spisesal til sportsklub
Anne Mette inddrages også i regeringens oplysningsarbejde. Blandt andet var hun med på en studietur for at se et eksempel
på en velfungerende landsby, for som hun fortæller; ”det handler ikke kun om husene men også om, at landsbybeboerne
lærer at være mere produktive i deres dyrkningsmetoder”. Måske er hun blevet inspireret, for Anne Mette leger allerede med
planerne om at omdanne en gammel spisesal til en sportsklub. 

Sportsgrene som fodbold og volleyball er to meget populære i Rwanda, og hver onsdag får folk tidligt fri fra arbejde for at
kunne træne. Anne Mette synes imidlertid at det kunne være spændende at starte en karateklub op, hvor folk kan lære
selvforsvar, og hun har allerede allieret sig med en lokal karate udøver. For som Anne Mette siger, det handler ikke bare om
at bygge nogle huse, det handler også om folks velbefindende.
 

 

 
Tilbage


