
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 10. årgang, nr. 1    ·    12. april 2018

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
 @ selvhjaelp.uganda@gmail.com  |   Erholmvænget 46, 5230 Odense M  |   51152244 

       

 
Som medlem af foreningen modtager du tre årlige nyhedsbreve. Find meget mere information om foreningen og hold dig opdateret om dens aktiviteter på: 

 

Hjemmesiden  www.selvhjaelp-uganda.dk  og Facebook-gruppen  ”Støt selvhjælp i Uganda” 

  
 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er en uafhængig forening, hvis formål er at fremme overlevelse, beskyttelse  
og udvikling af trængte og udsatte mennesker i Uganda. Støtten sker primært gennem selvhjælpsorganisationen  
Mend the Broken Hearts―Uganda, der via sine humanitære og almenvelgørende projekter i det sydvestlige Uganda  
forvalter midlerne til gavn for de mest trængende i befolkningen. Bidrag til foreningen er skattefradragsberettigede.   
           

 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda  |  CVR/SE-nr. 32183964  |  Sydbank 6845 0001340142 
 

 
  

 Meget positiv årsstatus 2017 
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 OVC-projekt med flot slutstatus 
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 Succesfuldt hygiejneprojekt 
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Hiv-smittet par, der med svinehold etableret via OVC-projektet har råd til at forsørge forældreløse       
 

 

Udsatte børn på en skole, hvor der hjælpes med sanitet og midler til skolegang 
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tøtteforeningen til selvhjælp i Ugandas nøgletal 

for 2017 ses i nedenstående boks. Vi levede som 

i alle foregående år op til skattegodkendelseskri-

terierne på 300 

medlemmer og 100 

gavegivere. Der 

blev tegnet to nye 

sponsorater i be-

gyndelsen af året, 

mens tre sponse-

rede skolebørn fær-

diggjorde deres 

skolegang ved årets 

slutning, så netto er der pr. årsskiftet 26 skolesponso-

rater mod 27 et år tidligere.  

Årets indtægt satte igen rekord. Midlerne fra Civilsam-

fundspuljen til OVC-projektet udgjorde 144.849 kr. 

plus et administrationsbidrag på 10.139 kr. Dertil 

modtog vi i årets løb to projektbevillinger fra Medar-

bejdernes Honorarfond i Novogruppen på i alt 40.000 

kr. og som noget nyt 50.665 kr. i driftsstøtte fra Kultur-

ministeriets pulje til landsdækkende almennyttige or-

ganisationer (udlodningsmidler). 

Vi kan være rigtig stolte af i 2017 at have uddelt hele 

401.259 kr. til hjælpearbejdet i Uganda, medregnet 

OVC-projektet. Uddelingerne udgør hele 97,6 % af for-

eningens samlede udgifter som illustreret i diagram-

met herunder. 

Generalforsamling 

Den årlige generalforsamling i Støtteforeningen finder 

sted lørdag den 12. maj 2018 klokken 15.00-16.30 i 

Odense. Det er en rigtig god lejlighed for dig som med-

lem til at høre om foreningens aktiviteter og gøre din 

indflydelse gældende. Arrangementet plejer at være 

vældig hyggeligt, og der serveres lidt forfriskninger. I 

år vil der være et særligt indlæg om de to store projek-

ter med bevilling fra Civilsamfundspuljen og nogle bil-

leder fra rejsen henover nytåret. Vi opfordrer alle inte-

resserede medlemmer til at møde op til generalforsam-

lingen, hvor også ledsagere er velkomne. Indkaldelse 

er udsendt sammen med dette brev, og i denne finder 

du adresse, dagsorden og tilmeldingsoplysninger. Det-

te findes også på http://www.selvhjaelp-uganda.dk/ 

main/top/generalforsamling/index.php.  

Rejse markerede projektafslutning og -opstart 

2. juledag drog foreningens formand og fire andre med-

lemmer til Uganda for at tilse det store Civilsamfunds-

puljestøttede OVC-projekt – Orphans and Other Vulne-

rable Children’s Households Development Project Ka-

nungu – og deltage i dets afslutning. Formandens rejse 
blev dækket af OVC-projektet, mens de øvrige deltog 

for egen regning. Besøget i projektets indsatsområde 

Kanungu omfattede et interessentmøde den 29. de-

cember, evalueringsbesøg i fire landsbyer og et finan-

sielt tilsyn. Desuden blev der holdt et møde med styre-

gruppen og de frivillige i projektet samt bestyrelsen for 

den lokale partnerorganisation Mend the Broken 

Hearts―Uganda (MBHU). Ved dette møde blev det af-

sluttede projekt drøftet og evalueret, ligesom det nye 

projekt, som bygger videre herpå, og som vi kort 

nævnte i sidste nyhedsbrev, blev igangsat. Læs mere 

om disse to projekter i de følgende afsnit. 

Under opholdet hørte rejsedeltagerne beretninger fra 

OVC-projektets deltagere om dets mange positive re-

sultater, så masser af små dyrehold (primært med 

svin) etableret under projektet som indkomstbasis for 

husstande, hørte om små, men vigtige investeringer 

(skolegang, husdyr, materiel) muliggjort af mikrolån i 

spare-låne-grupperne, og fik forståelse af, hvordan ar-

bejdet med formidling om rettigheder har ført til styr-

ket sammenhold og kamp mod uretfærdighed, korrup-

tion, undertrykkelse og misbrug. Ved evalueringsbesø-

gene mødtes vi med cirka 435 mennesker og besøgte 

13 husholdninger. 

Mange gav udtryk for, at tilgangen med egne gruppe-

projekter, opsparing og fokus på økonomisk bæredyg-

tighed var meget bedre end tidligere hjælpeforsøg, de 

havde oplevet, hvor der blot blev uddelt nogle penge 

eller ting, som hurtigt blev forbrugt. Vi fik indtryk af, at 

folk adskillige steder virkelig havde forstået konceptet 

og var blevet selvkørende, men at der også nogle steder 

var behov for yderligere indsats.  

Ved interessentmødet udtrykte såvel Kanungus borg-

mester som Ugandas viceboligminister Chris Baryo-

munsi, der er protektor for MBHU, stor anerkendelse 

af arbejdet og af projektets store indvirkning. Den 

store opbakning fra myndighederne side var tydelig-

gjort ved mødet af repræsentationen fra de øverste ste-

der, blandt andet meget fremtrædende politikere og le-

dere fra politi og relevante kontorer i kommune og di-

strikt. Chris lovede mere af sin tid og støtte til MBHU.  

S 
Årsstatus 2017 

 Medlemmer:  316 

 Gavegivere:  101 

 Skolesponsorater:  26 

 Indtægt:  468.773 kr. 

 Resultat:  57.493 kr. 

 Egenkapital:  109.507 kr. 
 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
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På rejsen blev der også aflagt besøg hos Sheilah Ampai-

res børnehjem i Mbarara, hvor en håndfuld af forenin-

gens sponsorbørn blev truffet foruden mange af de an-

dre børn og unge på hjemmet. Sheilah er desværre syg 

for tiden, men to af 

hendes søstre (på 

billedet til højre med 

Stephen) samt fire 

voksne drenge og to 

piger driver det i 

hendes fravær. Det 

så ud til at gå fint, og 

alle havde det tilsy-

neladende godt.  

De rejsende havde mulighed for at medbringe fem eks-

tra kufferter fyldt med tøj, bøger, legetøj og gaver. 

Dette vakte megen glæde, blandt andet på børnehjem-

met. På turen blev der også mulighed for at bese andre 

projekter, herunder få en opfølgning på hageormspro-

jektet, ligesom vi mødte i alt 18 sponsorbørn og 12 stu-

derende på uddannelsesordningen. Desuden oplevede 

tre af deltagerne Uganda og Afrika for første gang og fik 

et indblik i kulturen og den smukke natur med det 

spændende dyreliv.  

Et lille udvalg af billeder fra besøget kan ses her: 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/Billeder/ 

ugandabesoeg2017_2018/index.php.    

Slutstatus på OVC-projektet 

Der er i projektets slutfase flittigt foretaget opfølg-

ningsbesøg i alle projektets 60 selvhjælpsgrupper så-

vel som i de enkelte husstande og blevet arbejdet med 

udførelse og evaluering af spare-låne-foretagender i 

grupperne. Tre ledende medlemmer fra hver af de 60 

grupper er blevet oplært i styring af grupperne med 

henblik på overtagelse fra projektpersonalet. De dan-

nede sammenslutninger af grupper i indsatsområdets 

fire sogne er blevet trænet i at stå sammen om at løse 

udfordringer. Bevidstgørelsen om rettigheder, særlig 

udsatte børns (OVC’ers), er blevet yderligere styrket 

gennem adskillige dialogmøder med særlige målgrup-

per såsom mænd og unge ledere, og der er blevet holdt 

en række supplerende oplæringsmøder om rettighe-

der, fødevareforsyning og sundhed med indsatsområ-

dets borgere og lokale ledere. Ekstern og intern pro-

jektevaluering er blevet foretaget og et velbesøgt inte-

ressentmøde afholdt ved projektets afslutning.  

Projektets 60 selvhjælpsgrupper omfatter cirka 600 

forsørgere og 1460 udsatte (typisk forældreløse) børn, 

mens rettighedsformidlingen er nået ud til i omegnen 

af 5000 personer. Der er skabt opmærksomhed om 

vold mod kvinder og mishandling af børn og sket mar- 

kante bedringer i tilstandene. Konkret er der sket en 

stor stigning i antallet af indberettede sager om børne-

misbrug, og flere af dem er blevet behandlet og løst. 

Gruppedannelserne har styrket de udsatte husstande 

gennem samarbejde og sammenhold. De fleste grupper 

er meget velfungerende med godt udbytte af de ind-

komstskabende projekter og fornuftig opsparing og 

udlånsaktivitet. Indkomstniveauet i husstandene er 

hævet betydeligt; for eksempel tjente 63 procent af 

husstandene mindst 150.000 shillings (270 kr.) om 

måneden ved projektets afslutning mod kun 6 procent 

før dets start. Det har højnet husstandenes levestan-

dard, og der er flere ressourcer til at tage sig af de for-

ældreløse og yde dem medicin/lægehjælp og skole-

gang/uddannelse. I mange tilfælde har husstandene fo-

retaget mindre investeringer og lavet nye projekter og 

forbedringer/udvidelser af eksisterende aktiviteter, 

hvilket alt sammen hjælper til at opretholde og øge de-

res levestandard og fremtidssikre dem.  

Projektet har indgydt håb i en masse mennesker, der 

tydeligt er kommet fra et lavt niveau til et højere og 

endda med tålmodig videreudvikling har mulighed for 

at nå et endnu højere på basis af de redskaber, de har 

fået. Der har været udfordringer i projektforløbet, 

blandt andet en hård, lang tørke, der førte til en periode 

med hungersnød. De fleste af projektdeltagerne var 

dog i stand til at stå denne krise igennem takket være 

den styrkelse, som projektet bibragte dem – særlig mu-

ligheden for at optage et lille lån i deres gruppe. Der er 

ingen tvivl om, at projektets resultater kunne have væ-

ret endnu bedre uden denne udfordring, men den be-

vidner på den anden side styrken i den valgte tilgang. 

Fra Støtteforeningens side ser vi vor partner MBHU’s 

ledelse, implementering, rapportering og kommunika-

tion vedrørende projektet som absolut tilfredsstil-

lende. Desuden blev der ved det stikprøvebaserede fi-

nansielle tilsyn, der blev udført i Kanungu nytårsaf-

tensdag, fremlagt fin dokumentation og afgivet til-

fredsstillende besvarelse af spørgsmål og forklaring af 

procedurer. 

Læs mere om projektet, og find den lokale eksterne 

konsulents slutrapport mm., her: http://www.selv-

hjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_fora-

eldreloeseogvaerger/index.php.  

Nyt stort projekt godt fra land 

Det nye toårige projekt, der gik i gang pr. 1. januar og 

bygger videre på de gode resultater og erfaringer op-

nået i OVC-projektet, hedder Vulnerable Households 

Empowerment and Civic Engagement Promotion Project 

Kanungu og benævnes kort VHECEP-projektet. Det har 

et totalbudget på 414.719 kr., hvoraf 399.999 kr. er til- 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/Billeder/ugandabesoeg2017_2018/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/Billeder/ugandabesoeg2017_2018/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php
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skud fra Civilsamfundspuljen. MBHU står naturligt nok 

for hovedparten af den faglige indsats, mens Støttefor-

eningens rolle igen er formidling af menneskerettighe-

der og lighedsprincipper foruden tilsyn og administra-

tion. Desuden skal vi bidrage med input til forbedrede 

dyrkningsmetoder. Landbrugsforbedring, juridisk råd-

givning og vold mod kvinder og børn er aspekter, der 

fokuseres særligt på i dette nye projekt.  

I forhold til OVC-projektet inddrages sårbare hus-

stande og øvrig befolkning i 12 nye landsbyer, mens de 

svageste husstande fra 18 af de hidtil omfattede lands-

byer også indlemmes i det nye projekt. I de i alt 30 

landsbyer organiseres 500 sårbare husstande med 500 

forsørgere og 1500 børn i selvhjælpsgrupper, der dri-

ver selvvalgte bæredygtige indkomstskabende projek-

ter og spare-låne-aktivitet. Mindst 3000 af lokalbefolk-

ningens borgere og ledere gøres bevidst om rettighe-

der og i stand til at hævde og respektere dem.  

Projektet er godt i gang, og der kan læses mere om det 

og dets fremdrift på den særligt oprettede underside 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/ 

civilsamfund_saarbarehusstande/index.php. 

Danske skoleelever bag flot indsamling til Sheilah 

Fra 5. årgang på Kirstinebjergskolen, afdeling Høgevej, 

i Fredericia har vi modtaget et flot bidrag på 4000 kr. 

De stammer fra en emneuge og et forældrearrange-

ment, som eleverne og deres lærere stod bag op til vin-

terferien i februar. De lavede blandt andet legetøj af 

genbrugsmaterialer, armbånd af papirperler, bogmær-

ker med uganda-

motiver og andre 

flotte kunstvær-

ker, som blev 

solgt sammen 

med hjemmebagt 

kage, drikkeva-

rer og lodsedler. 

De arbejdede endvidere med Ugandas historie og natur 

og lavede plancher 

om børnehjemmet i 

Mbarara og skrev fine 

breve på engelsk til 

ugandiske børn. Ele-

verne var meget en-

gagerede i projektet, 

og blandt andet var 

der en, der donerede 

95 kr., som han ellers 

havde fået til at bruge 

til boder, sodavand 

og kage. Forældrene 

bakkede også flot op.  

Det er naturligvis fantastisk med sådan et initiativ. Det 

er spændende for børnene og dejligt for foreningen, at 

der bliver sat fokus på vort arbejdsområde og oven i 

købet indtjent en flot sum penge til styrkelse af dette 

arbejde. Børnenes breve er blevet besvaret med fine 

breve fra ugandiske skolebørn på samme klassetrin. 

Desuden modtog hver af de tre klasser på årgangen et 

træskjold med dyremotiv fra Uganda. En varm tak skal 

der lyde til alle de kreative og dygtige elever og lærere!  

Eleverne har ønsket, at de indsamlede penge skal 

komme Sheilah og børnene på hendes børnehjem til 

gode. Sheilah har brug for lidt ekstra støtte nu, hvor 

hun er på rekreation efter en slem omgang stress – no-

get der ikke er helt uforståeligt, når man ved, hvor 

mange forpligtelser, hun har påtaget sig.  Vi bidrager til 

at afhjælpe situationen i det omfang, vi kan, så hun for-

håbentlig hurtigt kommer tilbage i fuld vigør. Et ekstra 

beløb svarende til elevernes indsamling er netop sendt 

til Sheilah og vil virkelig gøre en stor forskel for hende 

og børnene der.  

Hygiejneprojekt gennemført med succes 

Som nævnt i sidste nyhedsbrev modtog foreningen i 

december en bevilling fra Medarbejdernes Honorar-

fond i Novo Gruppen til et projekt omhandlende hygi-

ejne og helbred for skolepiger. 17.800 kr. blev sendt af 

sted til projektets gennemførelse, der fandt sted i løbet 

af årets første to måneder under ledelse af Babra Nin-

siima, som er en ung kvinde opvokset på børnehjem-

met i Mbarara og nu en solid kapacitet i MBHU.  

Der blev afholdt temadage på i alt seks skoler i seks for-

skellige distrikter i det sydvestlige Uganda i slutningen 

af februar, og tilsammen 1221 elever deltog. Først var 

der generel rådgivning og karrierevejledning for både 

drenge og piger, hvorefter der var aldersopdelte sean-

cer kun for pigerne. Målet var at bevidstgøre dem om 

sundhed, hygiejne, livskvalitet, udvikling, ligestilling, 

forebyggelse af overgreb og graviditet og håndtering af 

hiv/aids. Der blev ydet rådgivning ved en håndfuld hy-

rede fagpersoner (social og sundhed), og pigerne fik 

demonstreret genbrugelige menstruationsbind og 

lærte at lave egne improviserede bind. Til nogle få ud-

valgte, der ikke er omfattet af den eksisterende udde-

lingsordning, blev der uddelt AFRIpads. Der var også 

seancer for lærere og andet personale. Alle kunne få 

svar på spørgsmål i et trygt forum. 

Tiden op til temadagene var gået med grundig forbere-

delse, og i forbindelse med hver af dagene blev der af-

holdt forberedende og evaluerende møder, hvor udfor-

dringerne såsom teenagegraviditeter, afbrudt skole-

gang mv. og disses indflydelse på pigernes skole- og ud-

dannelsesmæssige præstation blev kortlagt.  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_saarbarehusstande/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_saarbarehusstande/index.php
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Projektet har støttet udsatte piger i deres skolegang, 

det har styrket dem og givet dem større selvværd, og 

det vil føre til deres fastholdelse i skolen, mindre fra-

vær ved menstruation og dermed bedre uddannelse og 

fremtidsmuligheder på mere lige fod med drengenes. 

Det er et vigtigt, men dog lille projekt gennemført på 

kun få udvalgte steder i et område med stort behov! 

Udbytterigt kursus for unge i iværksætteri 

Et andet vigtigt projekt, som det har været muligt at 

gennemføre i begyndelsen af året, er et forløb for 100 
udsatte unge i Kanungu med fokus på iværksætteri. 

Med 10.200 kr. har Støtteforeningen finansieret dette 

fuldt ud. Kurset startede med undervisning den 8. og 9. 

januar i Kanungu by, hvor der med de unge blev gen-

nemgået emner som identifikation af muligheder, for-

retningsopbygning, finansiering, organisering, afsæt-

ning og risiko. Herefter der blev dannet fem grupper, 

som fik en lille startkapital på knap 600 kr. hver til at 

starte rigtige foretagender og tjene rigtige penge med 

hjælp og vejledning fra kursets undervisere fra MBHU 

og Great Lakes Regional University i to uger. Således 

driver unge, der var droppet ud af skolen, i stofmisbrug 

eller på anden vis uden lys fremtid, nu eksempelvis 

små boder med salg af æg og frugter, eller de fletter og 

sælger kurve eller har endda små butikker. Kursets for-

mål var at reducere de unges sårbarhed og afhængig-

hed af støtte og at bekæmpe fattigdom og arbejdsløs-

hed blandt unge, og det har vist sig at kunne lykkes. 

Første år med uddannelsesordningen veloverstået  

De 23 udsatte unge på uddannelsesordningen har alle 

gennemført det første år og har allerede stor glæde af 

de evner, de tilegner sig. De 12 studerende tilknyttet 

ordningen, som vi mødte i Kanungu den 2. januar (se 

billedet i næste spalte), kunne berette om deres frem-

skridt på vej mod en lysere fremtid og havde skrevet 

breve til os med deres personlige historier og tak. Kon-

ceptet med lån til uddannelserne og efterfølgende til-
bagebetaling til puljen og genudlån til andre unge 

værdsættes. 

Puljen fik i 2017 tilført 53.000 kr. i alt, og der er mod-

taget opgørelse og dokumentation, som viser, at ud-

lånsplanen følges. I år er der indtil videre overført 

17.600 kr. i januar, og samlet i 2018 forventer vi at 

overføre et lidt højere beløb end i 2017, da lånene for-

højes en lille smule med beløb til fornødenheder såsom 

bøger og andre skolematerialer. Desuden udvides ord-

ningen med en enkelt pige, der hidtil har fået sin skole-

gang betalt via en personlig sponsor. 

Anvendelse af rådighedsbeløb  

Som altid har MBHU haft stor gavn af det halvårlige 

rådighedsbeløb, som vi overførte i oktober. Det var på 

12.700 kr. og er blevet brugt til at skaffe mad til børn 

på tre skoler under hungersnød, mad til fejlernærede 

børn i en landsby, mad og behandling til et forsømt 

barn, mad og behandling på børnehjemmet i Mbarara, 

til at reparere taget på en skole efter kraftig regn, til at 

hjælpe syge med behandling og til en begravelse. Der 

er her i april stillet et nyt halvårsbeløb til rådighed.  

Ny maksimumgrænse for skattefradrag 

Foreningen er fortsat godkendt til at modtage gavebi-

drag, der er fradragsberettigede for giveren. Den øvre 

grænse for det beløb, man kan få skattefradrag for, er i 

2018 sat op fra 15.600 kr. til 15.900 kr.  

Forhåbentlig ses vi til generalforsamlingen den 12. 

maj. Ellers vil vi her ønske dig god sommer!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen
 


