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Afsløring – på vej mod babylejr
Børnene kommer. Og de er kommet for
at blive. To tredjedel af alle
lejrdeltagere er under 18 år.

Børnefamilierne glæder sig over de
mange ændringer lejren er ved at
indføre. Inden for få år vil
Undervisergruppen forbyde hakkedans,
og der vil blive indlagt ammepauser i
alle workshops, til glæde for de mange
enlige mødre og sammenbragte
børnefamilier. Nanna Paulo, der selv har
tre børn, er med i underviser gruppen.
Hun forklarer:

”Grunden til at vi forbyder
hakkedans er at der er sket mange
uheld i løbet af årene, det er jo et farligt
instrument”. Undervisergruppen har
også på et tidspunkt overvejet
elastikker mellem dansernes håndled
og hakken, ”men så er problemet at
man ikke kan skifte hånd, og så bliver
hakkedans lidt ensidigt”, forklarer
Nanna, ”så er det bedst bare at forbyde
det.” Når hakkedansen først er afviklet,
bliver det samtidig lettere at udvide
dansepladsen til ammeplads med god
plads til de ammende kvinder, deres
mødre og veninder, som skal
underholde dem mens de ammer.

Rygning? Nej tak!
Nanna kan også bekræfte rygterne om
at der bliver flisebelagt til barnevogne
hele vejen rundt om lejren, og at
rygning bliver forbudt på Tobacco
Beach. I den forbindelse bliver det også
bydende nødvendigt at udskifte
Pladsmændene med faguddannede
pædagoger. Endeligt indrømmer hun at
baren skal leases ud til en gigantisk
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Baby-Sam, der kan tilbyde al slags
babyudstyr.

”Folk skal desuden begynde at gå
tidligt i seng”, mener hun, og baren er
derfor ikke længere nødvendig.
”Trommerne skal stoppe kl. 20, og små
børn har brug for mindst 12 timers
søvn, så vi anbefaler at folk går tidligt i
seng og står tidligt op”, anmoder hun.

Brugt vat fra tønderne
Sander Machombo Nielsen arbejder
imod udviklingen. Han har i mange år
beskyttet pladsen mod børnene med
spidse spyd. ”Jeg bruger farlige og
spidse spyd til at holde dem væk”, siger

han. Han har overvejet at putte vat på
spydene for ikke at skade børnene
unødvendigt, men har ikke kunnet få fat
i vat til at sætte på dem, ” det skal være
brugt vat. Det har jeg ikke kunne få fat i
nede i tønderne”, forklarer han.
Grunden til at vattet skal være brugt er
fordi der skal være blod på, ”ellers
hænger det ikke ordentligt fast”,
forklarer Sander.
Det går rygter om at Cemonipladsen i
det kommende år skal flyttes ned på
den anden campingplads for at skabe
plads til et stort legeland. Det har ikke
været muligt at få en kommentar fra
Sander i den forbindelse.

Ikke plads til deltagere
Fremover vil der på lejren kun være
plads til arrangører og gratister og så
alle børnefamilierne og de enlige
mødre med deres mødre og veninder.
”Vi bliver nødt til at være mere
brugerorienterede”, udtaler Nanna i
d e n  f o r b i n d e l s e .

Vil DU skakke?

Skak er totalt fedt. Kagefeen holder
skakturnering kl. 18.30 i dag.
Deltagelse er gratis, og der er store
præmier. Sidste års præmie var en
djembe. Sådan en løber jo let op i en
5-6 tusind kroner, så der bliver nok
kamp om pladserne. Pladserne er
begrænset og bliver fordelt efter først
til mølle princippet.
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Mads er selv en klon
Gårsdagens afsløringer om klonernes
planer om at overtage lejren har taget
en ny drejning: Mads Bischoff er ikke
originalen.

African Times skrev i går, at klonerne er
på vej til at overtage magten på
Utamaduni-lejren. Deres plan er
langsomt at udmanøvrere de øvrige lejr-
deltagere for at omdanne lejren til ét
langt fællesmøde med dræbende
kedelige praktiske informationer og
små præsentationer af workshops, der
aldrig blev.

African Times troede fejlagtigt, at
der er tale om Mads Bischoff-kloner.
Det er der ikke. Klonernes forbillede og
chef-ideolog er derimod Edwardi
Ntemi. Han ankom til lejren i går, da
klonerne havde forberedt lejren på
hans ankomst. Han blev smuglet ind
sent i aftes via den anden
campingplads. Han møder til
direktørtid; klonernes svar på Amdi
Petersen.
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Reduktion
Dette betyder, at Mads er reduceret til
en art substitut. African Times’
kommentator Kit Blædel vurderer, at
Mads Bischoff meget nemt kan komme
i klemme efter den seneste udvikling i
klon-organisationen.

»Det er en enormt udsat plads,
Mads sidder på. Han er en slags
souschef, og han kan komme i klemme
mellem de unge, der vil op og Edwardi,
der sidder solidt på sin pind,« siger
kommentatoren.

Mads derimod nægter, at hans
plads i organisationen er truet. Og hvis
han er truet, accepterer han det som et
af vilkårene ved at være så dynamisk
organiseret.

»Jeg ofrer mig gerne. Jeg har et
motto, der siger: ”Hvo som stikker
næsen frem, skal have en på snotten.”«
Mads formulerer sig som altid i cirkler
uden at sige noget. Han afviser også, at
han er ude på at overtage Edwardis
plads på toppen.

Gammel mad
Mads Bischoff mener ikke, at hans liv er
meningsløst. Tværtimod. Han lægger
vægt på, at han bruger Edwardi som
inspiration – han spiser af hans visdom,
og når han er mæt, vil han stå på egne
ben.

»I Tanzania har man et ordsprog,
der siger, at de gamle har spist meget
liv. Wamekula maisha.«

African Times onsdag
African Times’ special team tager dig med der, hvor du ikke selv tør
komme – den anden campingplads.

Du får svar på følgende spørgsmål:
- Eksisterer den?
- Er der civiliseret liv?
- Er der kannibaler?
- Går de i bad?

Redaktionen er taget på expedition – derfor udkommer avisen IKKE i
aften. Glæd dig til avisen i morgen!


