Mbulu district of Tanzania.
I Mbulu-høylandet bor fire ulike folkegrupper i samme fylket. Bantufolket finnes
omtrent over hele det afrikanske kontinent. Buskmennene, eller hadzabe, har klikkespråk som buskmennene i Kalahari-ørkenen, men er mye mørkere i huden. Tatoga,
eller mangatistammen, er kvegfolk. Mbulustammen, eller Iraqwfolket, er småbrukere.
De kommer opprinnelig fra høylandet i Sør-Etiopia. De har sine shambaer der de
dyrker vesentlig mais og bønner. De har også noen kuer, geiter, sauer og høner. Men de
har sjelden flere husdyr enn at alle kan få plass under samme lave hyttetak. De er
dyktige jordbrukere og ser ned på
nomadene, tatogaene og hadzabeene.
Jegerfolket,hadzabe, lever iYaeda
Chinidalen i Rift valley. Det er en
minoritetsgruppe på vel 1000mennesker.De
tilhører den opprinnelige afrikanske
befolkningen, men er blitt fortrengt og
delvis utryddet av større og sterkere
innvandrerfolk. De jakter fortsatt med pil
og bue og lever av fangst, røtter og ulike
frukter de finner. Husene er stråhytter, og
de sover på bakken, så slangebitt natterstid
er ikke uvanlig.
De lager en plantegift, som de smører på pilspissene. De er utrolig treffsikre og med
giftpilene kan de felle store dyr, om de fantes. Inntil nylig var dalen en Edens have,full
av afrikanske dyr. Så var det noen som fikk den
glupe ide, at dette kunne det bli penger ut av. De
bygde provisoriske lodger og fløy inn arabere som
var villig til og betale for jakten. Dermed gikk det
ikke mange år før storviltet var utryddet og lodgene
forlatt. Det er varmt i dalen, så der gikk de nakne før
i tiden. Det blir fortalt at da dronning Elizabeth
skulle besøke stedet, kom det også en sending med
shorts. Beboerene fikk ordre om å iføre seg dette
plagget ved dronningens ankomst. Det gjorde de
også, bare at de hadde den på hodet.
Barna graver fortsatt etter røtter, men buskmenne
har fått smaken på ugali, graut av mais. Maisen
kommer
opprinnelig fra
Mexico og
krever mye
vatn under
veksten. Det er
ikke alltid så
lett i Afrika.
Det er andre
vekster som
trives bedre i
det afrikanske klimaet, men folk vil ha ugali og
dermed kan avlingene utebli i tørre år. Da blir det
matmangel og sult.

