
 

 

Forældreløse børn under Mend the Broken 
Hearts’ vinger leger foran bananplantage.

 

 

 Mend the Broken Hearts ― Uganda 
 
Nødhjælpsorganisationen Mend the Broken Hearts ― Uganda er en organisation, 
der gennem en række forskellige selvhjælpsprojekter yder hjælp til nødlidende 
mennesker i den sydvestlige del af det østafrikanske land Uganda.  
 
Organisationen blev stiftet i 2004 af Stephen Tumwebaze og en 
gruppe øvrige frivillige ugandere med det formål at hjælpe familier, 
der har lidt tab af et eller flere medlemmer på grund af hiv/aids, ud 
af håbløsheden og tilbage på sporet hen imod en lysere fremtid. 
Organisationens hovedsæde er i byen Mbarara i det sydvestlige 
Uganda, og den opererer i denne by og de omkringliggende distrik-
ter samt i de nærtliggende distrikter Kabale og Kanungu. Den drives 
udelukkende af frivillige kræfter. 
 

Uganda er som mange andre lande i 
Afrika syd for Sahara hårdt ramt af hiv/aids. Mange landsbyer og områ-
der ligger delvis øde hen på grund af virussens omfattende udbredelse, 
og rigtig mange familiers håb for fremtiden er væk efter tabet af nære 
slægtninge og venner og den konstante bevidsthed om, at endnu flere af 
deres næste er døende. Det kan i dag lade sig gøre at leve med sygdom-
men, hvis man har råd og adgang til den dyre påkrævede medicin, men 
det har de færreste i et land med et bruttonationalprodukt på blot cirka 
9000 kr. pr. indbygger. I Mbarara-området lever omkring 30 % af den 
cirka 1,1 millioner store befolkning under fattigdomsgrænsen. Den årli-
ge gennemsnitsindkomst pr. indbygger anslås til cirka 2000 kr. 

 
Mend the Broken Hearts ― Ugandas formål er at: 
 
 Virke for overlevelse, beskyttelse og udvikling af hiv/aids-

ramte og -berørte trængende familier og forældreløse børn 
 Skabe netværk og sammenhold mellem medlemsfamilierne 

samt mellem Mend the Broken Hearts og lignende organi-
sationer i Uganda 

 Fremme de af organisationen hjulpne børn og unges lyst og 
evne til i fremtiden at deltage i og videreføre organisatio-
nens arbejde  

 Bremse udbredelsen af hiv/aids  
 Igennem diverse projekter og støtter at skaffe økonomiske 

midler til de ovennævnte formål.  
 

Grundpillen er hjælp til selvhjælp, hvor hjælpen ydes med henblik på at gøre folk uafhængige af 
yderligere støtte. Hjælpen til en person eller en familie ydes derfor på en sådan måde, at den eller de 
tilgodesete har mulighed for at opbygge et livsgrundlag ud fra støtten og desuden være med til at 

hjælpe andre. Eksempelvis kan en del af hjælpen til en familie være over-
dragelse af en ko, hvis kalve skal videregives til andre familier. Hjælpen 
til forældreløse børn eller børn af enlige forsørgere vil typisk være skole-
gang, som er nødvendig, for at børnene kan klare sig selv senere i livet. 
Udgiften til disse aktiviteter finansieres af overskudsgivende projekter, 
hvor organisationens medlemmer producerer forskellige varer, der kan 
sælges med profit. Desuden opnås der en lille indtægt fra lokale støtte-

medlemmer, ligesom de medlemsfamilier, der har mulighed for det, betaler et beskedent beløb for 
at have glæde af organisationens projekter og støtte. 

UGANDA 

     Udsnit herover 



 

 

 

Et par medlemsfamilier foran et ældre 
familiehus. Stephen Tumwebaze med slips. 

For tiden arbejder Mend the Broken Hearts ― Uganda blandt andet med følgende projekter: 
 
 Uddannelse i landbrug, så en familie kan være selvforsynende selv efter mandens død    
 Forsyning af familierne med nødvendigheder til dyrkning af afgrøder såsom bananer, kål og 

kaffe samt træer til tømmer 
 Planteavl og biavl, hvor udbyttet distribueres blandt trængende eller sælges  
 Opdræt af husdyr såsom kvæg, høns og kaniner til distribution blandt familierne 
 Erhvervsfaglig uddannelse i forskellige håndværk såsom 

frisørkunst, skrædderarbejde, håndarbejde og byggeri 
 Drift af en kunstskole, hvor unge oplæres inden for bil-

ledkunst og kunsthåndværk og producerer kunstværker, 
som sælges og finansierer projekter 

 Netværksgrupper for kvinder med formål at opbygge et 
styrkende sammenhold og yde rådgivning og undervis-
ning i forskellige erhvervsrettede aktiviteter 

 Placering af forældreløse børn og unge i en bæredygtig 
medlemsfamilie 

 Opførelse og drift af skoler for fattige og forældreløse 
børn under organisationens beskyttelse  

 Finansiering af skolegang i eksterne skoler samt videregående uddannelser  
 Produktion af mursten, dels til brug i egne projekter, dels til indtægtsgivende salg 
 Opførelse af murstenshuse og huse af ler og træ primært til enker og forældreløse børn 
 Forebyggelse og afhjælpning af hygiejneproblemer og sygdomme, herunder hiv/aids, gennem 

uddannelse, information, sanitetsforbedringer og hjælp til lægekonsultation og medicinering.  
 

Der kommer løbende nye projekter til. Siden sin start i 2004 er organisationen vokset virkelig 
meget, hvilket vidner om, at konceptet er særdeles godt. Det skyldes dog i høj grad også den fantas-
tiske arbejdsomhed og omsorg, som de mennesker, der står bag organisationen, udviser, samt 
medlemmernes velvilje til at hjælpe andre videre. Rigtig mange hundrede mennesker bliver i dag 
hjulpet af organisationen, men grundet begrænsede midler kan organisationen kun hjælpe de aller-
hårdest ramte mennesker og familier. Der er derfor i høj grad brug for flere midler, så endnu flere 
projekter kan blive søsat, og endnu flere mennesker kan få gavn af den uvurderlige hjælp, som 
Mend the Broken Hearts ― Uganda kan yde.  
 
I Danmark varetages organisationens interesser af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda, der er 
oprettet i 2009. Forud for stiftelsen er gået mange års rigtig godt samarbejde med Mend the Broken 

Hearts og Stephen Tumwebaze, som flere af støtteforeningens stiftere kender per-
sonligt og har besøgt i Uganda flere gange siden 1996. Vi har således fulgt Mend 
the Broken Hearts og bidraget til dens arbejde siden grundlæggelsen i 2004. 
Stephen har fra begyndelsen stået i spidsen for organisationen som overordnet 
leder og ledet den i tæt samarbejde med en gruppe projektledere. Hans livsopfat-
telse bygger på kristne og medmenneskelige værdier, og han er et meget positivt 
og særdeles hjælpsomt, pligtopfylde og retskaffent menneske, som det er en stor 
fornøjelse at arbejde sammen med. Støtteforeningen er i ugentlig kontakt med 

Stephen og formidler nyt fra organisationen til medlemmer og støtter i Danmark via nyhedsbreve.  
 
Yderligere information om Mend the Broken 
Hearts ― Uganda og Støtteforeningen til selv-
hjælp i Uganda kan opnås på hjemmesiden:  
 

 www.selvhjaelp-uganda.dk  
 

eller ved henvendelse på:  
 

 e-mail: selvhjaelp.uganda@gmail.com 
 telefon: 22753718 

 
 

 
Mikkel Juul Larsen, formand 

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 
 

Erholmvænget 46 
DK-5230 Odense M 

 


