
TC-GULVE & GARDINER A/S
TÆPPE-CARLSEN
Hans Egedes Vej 9-11A - 5210 Odense NV · Tlf. 66 16 01 33
Man.-tors. 9.30-17.30 · Fre. 9.30-18.00 · Lør. 9.30-13.00

FLYTTEUDSALG
PR. M2

169.-

Landsdækkende levering · Ring 7070 1790 · container@boxit.dk

X x

X

w
Tagtækkervej 8 v. Rosengårdcentret blå indgang · 5230 Odense M

Tlf. 55 98 55 55 · www.asia-restaurant.dk

Kæmpe
aftenbuffet

mandag-torsdag
Kr. 128.-

fredag - søndag
Kr. 148.-

froKostbuffet
aLLe dage Kr. 88.-

Afhent gratis

parkeringskort
i

restauranten

Mikkels 
Uganda-forbindelse
Side 8

24. årgang. Nr. 40. Lørdag den 8. oktober 2016 facebook.dk/ugeavisenodense

Oplag 81.778

Instagram takeover: Bad-
minton-dronning, SIDE 24

Klumme: Gør Facebook 
noget for Odense, SIDE 4

Se om din 
favorit er 
indstillet, 
SIDE 36-37

Bolignyt: Byg en 
bananfl ue-fælde, SIDE 40

Weekend

Ugeavisen Odense



Odense: Første gang odense-
anske Mikkel Juul Larsen satte 
sine ben på det afrikanske kon-
tinent, var han 14 år og på ferie 
med sin mor.

- Jeg har altid været fascineret af 
den afrikanske natur og dyrene, 
derfor tog vi på en rundrejse til 
en række afrikanske lande. Heri-
blandt Uganda, hvor jeg mødte 
en fyr - Stephen Tumwebaze. 
Han var et par år ældre end mig 
og søgte en penneven, så vi ud-
vekslede adresser og begyndte at 
skrive sammen, fortæller Mik-
kel Juul Larsen og byder avisens 
udsendte på en kop kaffe og brød 
med honning fra den ugandiske 
regnskov. For den kontakt der 
blev skabt for 20 år siden er i åre-
nes løb blevet vedligeholdt med 
flere besøg i Uganda. Og i 2004 
tog pennevenskabet en drejning, 
der skulle vise sig at komme til at 
involvere mange andre end de to.

- Jeg var i Uganda igen for at 
besøge Stephen, og han fortalte, 
at han havde startet organisatio-
nen ”Mend the broken hearts”, 
for at hjælpe forældreløse børn. 
I Uganda er der stadig en stor 
frekvens af aids-dødsfald, derfor 
er der mange forældreløse børn 
og familier med én forsørger, der 
har brug for hjælp til at komme i 
gang igen, fortæller Mikkel Juul 
Larsen, der under besøget fulgte 
Stephens projekt fra sidelinjen og 
var begejstret.

- Det jeg godt kunne lide var, 
at Stephen og de andre i projektet 
var gode til at udbrede hjælpen, 
så mange men-
nesker fik gavn af 
det, siger Mikkel 
Juul Larsen, der 
i 2009 stiftede 
”Støtteforenin-
gen til selvhjælp 
i Uganda” sam-
men med to 
medstuderende 
fra civilingeni-
ørstudie, der 
tidligere havde 
været med på et 
af Mikkels Uganda-besøg.

Foreningen arbejder for at skaf-
fe økonomisk støtte til Stephen 
Tumwebazes projekt. I løbet af de 
første tre måneder havde den fået 
300 medlemmer, 100 gavergivere 
og en indtægt på 150.000 kroner, 
hvilket er de tre kriterier fra Skat 
en forening årligt skal opfylde for 
at være godkendt som skattefri-
taget.

Snedkere og hageorm
Mikkel Juul Larsen fortæller, at 
”Støtteforeningen til selvhjælp 

i Uganda” i 2014 rundede den 
første million indsamlede kroner, 
som ubeskåret løbende er sendt til 
”Mend the broken hearts”, som 
støtte til eksempelvis et snedker-
projekt, hvor unge mænd op-
læreres i snedkerfaget, så de kan 
forsørge sig 
selv og deres 
familie.
Et andet 
projekt den 
odensean-
ske forening 
har støttet er 
hageorms-
projektet. 
Hageormen 
er en tarms-
nylter, som 
især rammer børn op til fem år 
og fører til, at mange af de ramte 
dør af blodmangel. Og blandt 
dem der overlever, er misvækst 
udbredt.

- Hageormen lever i den porøse 
ler, der er omkring toilethullet. 
Når man sidder på hug over hul-
let, kan ormelarverne kravle op 
ad benene og ind i endetarmen, 
Hageorm-projektet går derfor ud 
på at forbedre de sanitære forhold, 
forklarer Mikkel Juul Larsen.

- Det gøres ved at skifte den 
porøse ler 
ud med ce-
ment, som 
hageormen 
ikke kan leve 
i, fortsætter 
han og tilfø-
jer, at ”Mend 
the broken 
hearts” i til-
knytning til 
hageorm-
projektet har 
etableret pri-

mitive håndvaske, hvor man ved 
hjælp af en vippeanordning til 
foden kan vaske hænder uden at 
røre - og dermed potentielt sprede 
smitte - ved noget.

Positivt og trist
Når Mikkel Juul Larsen ser til-
bage på sine besøg i Uganda, er 
der oplevelser, der står stærkere 
end andre - både positive og triste.

- Til de positive hører at se glæ-
den i et barns øjne, når han eller 
hun får en af de gaver, vi har med. 
For os er det måske bare er en le-

getøjsbil, men det er tydeligt at 
se, at det betyder meget, at de har 
fået noget, der er deres eget. For 
mange er det første gang i deres 
liv, at de ejer noget, som ikke deles 
med andre.

- Blandt de triste oplevelser 
hører, når jeg 
får at vide, at en 
af dem jeg har 
haft tilknytning 
til er død af en 
sygdom, som vi 
her i Vesten kan 
behandle, men 
som er døde-
lig for de fleste 
i Uganda, det 
kan eksempelvis 
være malaria, ty-

fus eller aids.

Statslig støtte
Udover praktiske og håndgri-
belige projekter som snedker- 
og hageorm-projekterne, har 
”Støtteforeningen til selvhjælp 
i Uganda” siden januar i år også 
været aktiv i udbredelse af men-
neskerettigheder i Kanungu-
distriktet i den vestlige del af 
Uganda. Det skyldes, at forenin-
gen fået et to-årigt statslig støtte-
beløb fra Civilsamfundspuljen.

- Vi er meget opmærksomme 
på, at når vi tager til Uganda for 
at oplyse om de menneskerettig-
heder alle har her på Jorden, er det 
ikke for at missionere eller trække 
vores værdier ned over hovedet 
på folk i lokalområdet, som det 
desværre er tilfældet med andre 
organisationer - primært fra USA, 
siger Mikkel Juul Larsen.

- Vi nøjes med at komme med 
idéer til, hvordan de eksempelvis 
kan kræve deres menneskeret til 
rent drikkevand overfor myn-
dighederne. Vi kræver ikke, at de 
gør det på en særlig måde eller gør 
noget for os til gengæld for vores 
arbejde.

Skolegang og mad
Mikkel Juul Larsen peger på op-
lysning om børns menneskeret til 
undervisning og mad som to af 
de rettigheder, han - som en del 
af en gruppe fra ”Støtteforeningen 
til selvhjælp i Uganda” - for nylig 
var i Uganda for at udbrede i sam-
arbejde med ”Mend the broken 
hearts”.

- Det er ofte familien eller na-
boer, der tager forældreløse børn 
til sig. For at det ikke skal være en 
belastning, der i sidste ende går 
ud over børnene, støtter vi disse 
familier til at have grise- eller høn-
sehold eller så de kan dyrke grønt-
sager, så børnene har mulighed for 
dels at komme i skole og dels få i 
hvert fald to måltider dagligt, for-
tæller Mikkel Juul Larsen.

- Store dele af lokalbefolknin-
gen er ikke bevidst om disse og an-
dre menneskerettigheder, og ofte 
er magthaverne ikke interesseret 
i at oplyse om dem, så i løbet af 
den uge vi var i Uganda, besøgte vi 
mange landsbyer, ligesom vi blev 
interviewet til flere radiostationer 
for at oplyse uganderne om deres 
rettighedder, fortsætter han og 
fortæller at han allerede har fået 
en rapport fra en af de landsbyer, 
gruppen besøgte.

- I rapporten beskriver de 
blandt andet, hvordan de vil kræ-
ve adgang til vand og el fra myn-
dighederne. Så det har en effekt at 
oplyse om menneskerettigheder, 
fastslår Mikkel Juul Larsen.

➜ På www.selvhjaelp-uganda.dk kan du læse mere om ”Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda”.
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Fra pennevenskab til million-indsamling 

 ✪ Et af de håndgribelige projekter ”Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda” har været med til at støtte er 
etablering af håndvaske, der trods det primitive udseende er særdeles effektive i forhold til at hæmme smit-
tefarer.  Foto: Eivind Skou

 ✪ For nyelig var Mikkel juul Larsen i Uganda med den danske støtteforening 
for sammen med Stephen Tumwebaze at udbrede kendskabet til menneske-
rettigheder. Det foregik blandt andet via radioudsendelser.  Foto: Eivind Skou

 ✪ Mikkel Juul Larsen med et udvalg af de gaver han har fået fra lokalbe-
folkning, når han har været i Uganda. Honningen i glasset til venstre er fra 
den ugandiske regnskov.

sOm 14-årig  blev 
Mikkel Juul Larsen 
penneven med Ste-
phen fra Uganda

» Vi er meget opmærk-
somme på, at når vi 

tager til Uganda for at oplyse 
om de menneskerettigheder 
alle har her på Jorden, er det 
ikke for at missionere eller 
trække vores værdier ned over 
hovedet på folk i lokalområdet.

» Når man sidder på 
hug over hullet, kan 

ormelarverne kravle op ad 
benene og ind i endetarmen, 
Hageorm-projektet går derfor 
ud på at forbedre de sanitære 
forhold.
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