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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.   
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 Generalforsamling præget af de 
store projekter 

 VHECEP-projektet kører på 
skinner 

 AFRIpads forhindrer skolefravær 
og øger trivslen for 510 piger 

 Milliardmilepælen er nået! 

  

 Vi passer godt på dine data 

 Dit kontingent er vigtigt for vort 
arbejde – husk at overføre! 

 

MBHU-direktør Alex Orikushaba og ny projektansat Ritah mellem fem frivillige 

 

Projektleder Rogers Ampumuza taler med borgere i landsbyen Burandami om VHECEP-projektet      
 

 

Selvhjælpsgruppen i Katate får overrakt startkapital til deres fjerkræsprojekt 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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eneralforsamlingen 2018 løb af stablen lørdag 

den 12. maj, og referat m.m. kan læses på 

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

generalforsamling/index.php. På dagsordenen var en 

særlig orientering om de to store projekter med bevil-

ling fra Civilsamfundspuljen, nemlig det afsluttede 

OVC-projekt og det igangværende VHECEP-projekt. 

Indlægget blev garneret med billeder og beretninger 

fra den projektrelaterede rejse ved årsskiftet 2017-

2018 og en fjernhilsen fra et par af rejsedeltagerne, der 

oplevede Uganda og Afrika for første gang.  

VHECEP-projektet skrider rigtig fint frem 

Projektet Vulnerable Households Empowerment and 

Civic Engagement Promotion Project Kanungu – kort 

benævnt VHECEP-projektet – har nu kørt i en tredjedel 

af sin toårige varighed. Projektet forløber helt efter pla-

nen. Vor ugandiske partnerorganisation Mend the Bro-

ken Hearts―Uganda (MBHU) har engageret og mobili-

seret talrige interessenter, ansat personale og oplært 

seks lokale frivillige projektfolk inden for menneske-

rettigheder, kønsbaseret vold og fortalervirksomhed. 

Cirka 500 sårbare husstande er blevet udvalgt til delta-

gelse i projektet i indsatsområdets 30 landsbyer i 

Kanungu, og i 21 af 

disse landsbyer 

har de deltagende 

husstande dannet 

selvhjælpsgrup-

per, som er blevet 

vejledt og oplært 

af projektpersona-

let. De første 15 

grupper har valgt 

det indkomstska-

bende gruppepro-

jekt, som de vil be-

skæftige sig med, og seks grupper har indtil videre fået 

startkapital og rådgivning til deres projekter. I tre 

grupper er der udført oplæring i bedre landbrugsme-

toder, ligesom der i tre grupper er foretaget opfølg-

ningsbesøg og udarbejdet handlingsplaner til løsning 

af aktuelle problemer. 

Med hensyn til oplysning om rettigheder er der afholdt 

fem bevidstgørelsesmøder med borgere fra adskillige 

landsbyer, ligesom lokale ressourcepersoner er benyt-

tet til at afvikle en række dialogseancer om retsforhold 

blandt borgerne samt kursus for lokale ledere. Man har 

derudover nedsat en komite bestående af 12 relevante 

og indflydelsesrige personer til at varetage forældre-

løse og udsatte børns (OVC’ers) tarv, og man har gen-
nemført fire radioudsendelser med fokus på projektet, 

rettigheder, kønsbaseret vold og servicesvigt.  

Der kan læses mere om projektet og dets fremdrift på 

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

civilsamfund_saarbarehusstande/index.php.  

Til januar 2019 finder en ny rejse til Uganda sted. Det 

er et krav fra Civilsamfundspuljen, at vi som den dan-

ske projektpartner deltager aktivt i projektarbejdet og 

tilser det, og derfor er der i projektets budget afsat 

midler til rejser. Formålene med den kommende tur vil 

være at foretage tilsyn, formidle menneskerettigheder 

og lighedsprincipper og bidrage med input til forbed-

rede dyrkningsmetoder.  

AFRIpads kommer fortsat 510 skolepiger til gode 

Programmet med uddeling af de lokalt producerede 

genbrugelige menstruationsbind AFRIpads fortsætter 

på sjette år. I august overførte vi således et beløb på 

godt 13.700 kr. til videreførelse af ordningen for det 

næste år, hvor programmet ligesom de tre foregående 

år omfatter 510 piger. For andet år i træk er det afsend-

te beløb øget med omtrent 12 %, hvilket i år primært 

skyldes stigning i lokale afgifter. Der er dog stadig tale 

om en meget billig og effektiv måde at hjælpe disse 

mange piger på, idet hver pige for blot cirka 25 kr. kan 

tildeles et sæt, der holder et år. Med bindene kan de til-

godesete piger hele året komme i skole og til eksami-

ner, selvom de har menstruation, og dermed får de 

fuldt udbytte af deres skolegang. Det er fortsat en grup-

pe engagerede unge kvinder i MBHU, der står for ind-

køb af bindene, uddeling til pigerne samt vejledning og 

instruktion i brugen. 

Ordningen finansieres delvis af faste sponsorer, som 

støtter med 50-250 kr. årligt. Disse sponsorer kunne vi 

godt tænke os flere af, så overvej gerne, om det er noget 

for dig! Læs mere om ordningen – og meld dig som 

sponsor – på http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main 

/projekter/skolepigehjaelp/index.php. Husk, at din 

støtte til denne ordning også er et gavebidrag, som du 

kan få skattefradrag for.  

Milliarden er nu rundet! 

En milepæl af de helt store for Støtteforeningen til selv-

hjælp i Uganda blev nået i foråret. Her rundede de sam-

lede uddelinger efter formålsparagraffen i foreningens 

niårige levetid nemlig én milliard! Der er naturligvis 

tale om 1.000.000.000 ugandiske shilling, men med den 

vægtede gennemsnitskurs over årene svarer milliar-

den til flotte 2,2 millioner danske kroner. 

Dette er en meget imponerende bedrift, og det er vir-

kelig mange penge, der er blevet tilført hjælpeindsat-

sen i Uganda, hvor der er udrettet rigtig mange gode 

ting. Alle, der har støttet foreningen gennem årene kan 

med rette være stolte af at have andel i denne succes! 

G 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_saarbarehusstande/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_saarbarehusstande/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigehjaelp/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigehjaelp/index.php
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Håndtering af persondata  

Bestyrelsen er opmærksom på de nylige stramninger 

af persondatalovgivningen og gør sit bedste for at sik-

re, at foreningen til enhver tid overholder lovgivningen 

ved altid at behandle medlemmernes data fortroligt, 

forsvarligt og sikkert. Vi deler ikke dine data med an-

dre, medmindre du har givet tilladelse til det, og vi 

gemmer dem ikke i længere tid end nødvendigt. 

Foreningens registrering af medlemmers data består 

typisk af kontaktdetaljer, kontingentbetaling, sponso-

rater og gavebidrag – samt for sidstnævntes vedkom-

mende cpr-nummer, hvis gavebidragsyderen har op-

lyst dette med henblik på at opnå skattefradrag for ga-

vebeløbet. 

Ethvert medlem kan til enhver tid ved henvendelse til 

bestyrelsen få oplyst, hvad foreningen har registreret 

om vedkommende, og gøre indsigelse. 

Ved indmeldelse i foreningen accepterer man at få til-

sendt nyhedsbreve og anden relevant information 

samt kontingent- og eventuelle sponsoropkrævninger. 

Modtagelse af nyhedsbreve kan fravælges, uden at det 

får indflydelse på ens medlemskab.  

Husk kontingentet – din fortsatte støtte er vigtig! 

For indeværende kontingentår 2018-2019 mangler vi i 

skrivende stund at modtage 15 kontingentbetalinger 

for at være over de 300 betalende medlemmer, som er 

et af kravene fra Skattestyrelsen til at opretholde vor 

godkendelse, så man kan få skattefradrag for sine ga-

vebidrag til foreningen. Har du eller nogen i din familie 

endnu ikke fået indbetalt de 25 kr. i årskontingent, vil 

vi tillade os at lade dette være en lille påmindelse.  

Betaling kan foretages via bankkonto 6845 

0001340142 eller MobilePay til 82393. Husk, at 

selvom beløbet virker ubetydeligt, gør det virkelig en 

forskel for foreningen og dermed for udviklingsarbej-

det i Uganda! Har du lyst at indbetale et større beløb – 

f.eks. 225 kr. – tager vi naturligvis imod dette med me-

get stor glæde, og du kan få skattefradrag for de ekstra 

200 kr. 

Vi siger tusind tak for al din støtte og opbakning og øn-

sker dig et rigtig godt efterår!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

 

Støtteforeningens generalforsamling den 12. maj 2018, hvor 17 fremmødte hørte om de mange projektaktiviteter og 

var med til at bestemme foreningens fremadrettede virke. 


