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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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 Bevilling til nyt projekt forøger  
pigers selvværd og muligheder 

 Foreningen tilgodeses igen af  
udlodningsmidler til drift  

  

 VHECEP-projektet tilses, og ret-
tigheder formidles, under besøg 

 Støtteforeningen fylder 10 år – 
det skal fejres den 15/6! 

 Rådighedsbeløb udretter meget 

 Gør brug af retten til fradrag! 

 

Babra Ninsiima, der står i spidsen for hygiejneprojekterne og uddeling af bind 

 

Skolepiger, der nyder godt af MBHU’s hygiejne- og sundhedsindsatser i det sydvestlige Uganda      
 

 

Desinfektion af sovesale på grundskolen Kazuru, der var hærget af væggelus 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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ndnu et år lakker mod enden, og det er med en 

række positive nyheder, at vi kan runde det af. 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er en 

stærk og velkonsolideret forening, som formår at opnå 

flotte bevillinger fra fonde og puljer samt bidrag fra en 

stor skare af gavegivere blandt alle jer trofaste med-

lemmer. Det er denne støtte, som gør, at vi kan opnå de 

enestående resultater, vi beretter om her i nyhedsbre-

vene og på hjemmesiden www.selvhjaelp-uganda.dk. 

Dette er vi dybt taknemmelige for! 

Fondsbevilling til udvidet hygiejneprojekt  

Støtteforeningen har netop modtaget 25.000 kr. fra 

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen til et 

projekt, der skal føre til en forbedret hygiejnetilstand 

for udsatte skolepiger i Isingiro-distriktet. Det nye pro-

jekt skal bygge vi-

dere på resultater 

og erfaringer op-

nået i et projekt 

gennemført i be-

gyndelsen af 2018 

og støttet af sam-

me fond. I det før-

ste projekt blev 

der afholdt tema-

dage med rådgiv-

ning og vejledning på skoler i seks forskellige distrikter 

i det sydvestlige Uganda, og tilsammen 1221 elever 

samt lærere og andet skolepersonale deltog. Delta-

gerne – særlig pigerne – blev bevidstgjort om sundhed, 

hygiejne, livskvalitet, udvikling, ligestilling, forebyg-

gelse af overgreb og graviditet og håndtering af hiv/-

aids. Herudover fik pigerne demonstreret genbruge-

lige menstruationsbind og lært at lave egne improvise-

rede bind. Udfordringerne såsom teenagegraviditeter, 

afbrudt skolegang mv. og disses indflydelse på piger-

nes skole- og uddannelsesmæssige præstation blev 

kortlagt. Efter projektet er der registreret meget tyde-

lige fremskridt, f.eks. en betragtelig stegen gennem-

snitskarakter og bedre opførsel og koncentration hos 

pigerne samt et markant fald i antallet af piger, som er 

droppet ud af skolen på grund af graviditet.  

I det nye projekt koncentreres indsatsen om ét af de 

seks distrikter, idet der arbejdes med mindst otte sko-

ler i Isingiro. Her afholdes der seancer med vejledning 

og rådgivning i hygiejne og rettigheder. Der benyttes 

fagpersoner med kompetencer inden for sundhed/hy-

giejne og social rådgivning, og det er et vigtigt aspekt, 

at skolelærerne rådgives i effektive og fornuftige må-

der at følge op på emnerne efterfølgende. Pigerne på 
skolerne lærer at lave og benytte genbrugelige bind og 

får viden om hygiejnebehov i forbindelse med men-

struationen – herunder fornuftig vask af de genbruge-

lige bind. De bliver styrket fagligt ved at kunne deltage 

i undervisningen i menstruationsperioderne og psy-

kisk ved ikke at skulle drilles, mobbes eller udnyttes på 

grund af deres menstruation. 

Projektet forventes at øge antallet af piger, der fasthol-

des i skolen, betragteligt, ligesom det forventes at styr-

ke de udsatte pigers selvværd. Dermed forøges piger-

nes faglige kompetencer og fremtidsmuligheder. Pro-

jektet forventes ydermere kraftigt at nedbringe antal-

let af piger, der udnyttes seksuelt og dermed risikerer 

uønskede graviditeter og sygdomssmitte. Det er for-

ventningen, at information og viden fra bevidstgørel-

seskampagnen skal spredes fra skole til skole i lokal-

området. 

Projektet vil blive iværksat ved starten af det nye sko-

leår i februar 2019. Bag det står den gruppe engage-

rede og samfundsbevidste lokale piger, der sørger for 

den årlige uddeling af genbrugelige hygiejnebind til 

510 skolepiger, som foreningen finansierer med hjælp 

fra en række sponsorer blandt medlemmerne (se 

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

skolepigehjaelp/index.php). Gruppen ledes af Babra 

Ninsiima (se billede på forsiden), som er en ung kvinde 
opvokset på børnehjemmet i Mbarara og nu en solid 

kapacitet i vor ugandiske partnerorganisation Mend 

the Broken Hearts―Uganda (MBHU). 

Foreningen har gennem årene modtaget adskillige be-

villinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo 

Gruppen, som tydeligvis værdsætter den måde, vi for-

valter de tildelte midler, og de markante resultater, vi 

er i stand til opnå med dem.  

Ny omgang driftsstøtte fra udlodningsmidlerne 

Foreningen er berettiget til tilskud fra Kulturministeri-

ets pulje til landsdækkende almennyttige organisatio-

ner og er derfor for andet år i træk blevet tildelt midler 

herfra på baggrund af en ansøgning. Pengene i denne 

pulje ydes til drift og stammer fra udlodningsmidlerne 

(der tidligere hed tips- og lottomidlerne), der består af 

overskuddet fra lotto mv. Det modtagne beløb er på 

51.216 kr. Støttebeløbet er beregnet af Slots- og Kul-

turstyrelsen på grundlag af foreningens kontingent- og 

gaveindtægter samt den samlede omsætning.  

Støtten medgår til at dække foreningens omkostninger 

til f.eks. drift af børnehjemmet i Mbarara, uddannelses-

ordningen, ordningen med genbrugelige hygiejnebind 

og til de to årlige rådighedsbeløb til MBHU. Den gør det 

også muligt at udvide bidraget til MBHU’s arbejde på 

andre områder og frigiver midler, der så kan bruges til 

at igangsætte nye projekter.  

E 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigehjaelp/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigehjaelp/index.php


 

Nyhedsbrev nr. 3-2018 

  

  Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 

3 

Rejse med fokus på tilsyn of rettighedsformidling  

I projekter støttet af Civilsamfundspuljen er det et 

krav, at man som dansk projektpartner deltager aktivt 

i projektarbejdet og tilser det, og derfor er der i bud-

gettet for Vulnerable Households Empowerment and 

Civic Engagement Promotion Project Kanungu – kort 

benævnt VHECEP-projektet – afsat midler til rejser til 

Uganda. I perioden fra den 8. til den 15. januar 2019 

besøger to medlemmer af projektets styregruppe – 

Anne-Lise Skou (foreningens CISU-repræsentant) og 

projektansvarlig Mikkel Juul Larsen (formand) – ind-

satsområdet i Kanungu. På rejsen deltager to øvrige 

medlemmer af foreningen for egen regning. Formålene 

med besøget vil være at foretage tilsyn, formidle  

menneskerettigheder og lighedsprincipper og bidrage 

med input til forbedrede dyrkningsmetoder. Der kan 

læses en spændende beretning fra en lignende tur i juli 

2016 i nyhedsbrev nr. 2-2016, som kan findes på 

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

breve/index.php.  

Projektet har nu næsten været i gang i et år og dermed 

snart halvdelen af sin planlagte varighed. Det forløber 

fortsat helt efter planen. 521 sårbare husstande i ind-

satsområdets 30 landsbyer deltager. De er organiseret 

i selvhjælpsgrupper, der er i gang med at oprette og 

drive indkomstskabende gruppeprojekter under kyn-

dig vejledning af MBHU’s projektpersonale, seks lokale 

frivillige samt dygtige lokale ressourcepersoner med 

kompetence inden for bl.a. optimering af landbrugsud-

bytte. Derudover kører en lang række omfattende akti-

viteter med oplysning om rettigheder blandt lokalom-

rådets borgere og ledere, ligesom der identificeres og 

følges op på overtrædelser af rettighederne.  

Der opdateres løbende om projektets fremdrift på 

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

civilsamfund_saarbarehusstande/index.php.  

Redegørelse for brugen af rådighedsbeløbet 

Rådighedsbeløbet, der blev overført til MBHU i april, 

udgjorde godt 12.000 kr. Det medgik til at støtte driften 

af et par af organisationens skoler, til mad og medicin 

på børnehjemmet i Mbarara, til udryddelse af væggelus 

på en skole, til kampagner for at forhindre 

spredning af ebola fra nabolandet Den De-

mokratiske Republik Congo, til behandling 

og anden hjælp til syge udsatte, til diverse 

begravelser og til retshjælp for dårligt stil-

lede. Der er således blevet udrettet meget 

med dette halvårsbeløb, og der er sendt et 

nyt af sted i begyndelsen af november.  

 

Markering af jubilæum ved generalforsamlingen  

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda blev stiftet den 

13. juni 2009, og det betyder, at vi nærmer os de 10 år. 

Det markerer vi ved generalforsamlingen 2019, som i 

anledning af jubilæet er fastsat til lørdag den 15. juni. 

Vi har inviteret MBHU’s bestyrelsesformand Stephen 

Tumwebaze herop fra Uganda for at deltage og holde 

oplæg, og han er meget indstillet på at komme og møde 

så mange af os danske støtter som muligt, så vi håber 

meget, at det kan lade sig gøre. Under alle omstændig-

heder bliver det et anderledes arrangement end de hid-

tidige generalforsamlinger, og vi tør godt garantere, at 

det bliver fint og festligt, så sørg for at reservere da-

toen! Tidspunkt, sted og indhold meddeles senere.  

Husk at få skattefradrag for dine gavebeløb! 

Du kan få skattefradrag for dine bidrag til Støttefor-

eningen til selvhjælp i Uganda. Hvis du i årets løb har 

indbetalt beløb ud over kontingentet, opfordrer vi dig 

til at meddele os dit cpr-nummer inden årets udgang, 

hvis du ikke tidligere har gjort det. Dette er nemlig en 

forudsætning for, at vi kan indberette dit samlede ga-

vebeløb for 2018 til Skattestyrelsen, så du kan få fra-

drag for det. Oplysning af cpr-nummer kan foretages 

nemt og sikkert via http://www.selvhjaelp-uganda.dk 
/main/top/gavebidrag/oplyscpr_nummer/index.php 

eller pr. e-mail, brev eller telefon.  

Kunne du tænke dig at tilgodese foreningen med en ju-

legave, så husk, at du kan få fradrag for det samlede be-

løb indbetalt ud over kontingentet i kalenderåret – fra 

første krone og op til 15.900 kr. i 2018. Der kan done-

res via bankkonto 6845 0001340142 eller MobilePay 

til 82393. Selv et beløb, der kan virke ret ubetydeligt 

herhjemme, kan gøre en kæmpe forskel i Uganda. For-

eningen anvender hele 98 % af dine penge til hjælpe-

arbejdet.  

Såfremt du eller nogen i din familie måtte have glemt 

at forny medlemskabet, vil det glæde os meget at mod-

tage kontingentet inden årsskiftet – det er fortsat blot 

25 kr. for et år. For foreningen er det meget vigtigt at 

have mange medlemmer, så mange tak til dig, der for-

nyr! 

Afslutningsvis vil vi ønske dig og alle dine 

nærmeste en rigtig glædelig jul og et godt 

nytår!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen

  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/nyhedsbreve/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/nyhedsbreve/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/top/gavebidrag/oplyscpr_nummer/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/gavebidrag/oplyscpr_nummer/index.php

