
Årsberetning 2009 

Det er med meget stor fornøjelse, at jeg på vegne af bestyrelsen kan fremlægge denne beretning for 
Støtteforeningen til selvhjælp i Ugandas første år, 2009. Året har været virkelig positivt, da det har 
budt på rigtig mange opløftende resultater. 

Foreningen blev grundlagt lørdag den 13. juni 2009 på den stiftende generalforsamling, der blev 
afholdt på Erholmvænget 46 her i Odense. Her vedtog de 11 fremmødte stiftere det fremlagte forslag 
til foreningsvedtægter efter at være blevet orienteret om baggrunden for foreningens stiftelse samt 
dens formål og målsætninger. Dernæst blev budgetter for både 2009 og 2010 vedtaget af generalfor-
samlingen. Udarbejdelsen af to års budgetter på dette spæde grundlag havde ikke været nogen enkel 
sag, og det skulle da også i årets løb vise sig, at i hvert fald budgettet for 2009 ikke kom til at stem-
me særlig godt overens med årets regnskab. Heldigvis skyldes dette, at indtægtssiden blev væsentlig 
større end den forsigtige forudsigelse, som vi fremkom med forud for stiftelsen. Mere om dette sene-
re. 
Der blev derefter valgt en bestyrelse bestående af syv personer, som repræsenterer forskellige kom-
petencer og erfaringer. Seks ud af syv bestyrelsesmedlemmer har mindst én gang besøgt Uganda og 
organisationen Mend the Broken Hearts og har derigennem stiftet indgående kendskab til projekterne 
i landet. De fleste af os i bestyrelsen har fulgt den ugandiske organisation siden dens oprettelse i 
2004. 

Siden stiftelsen er foreningen vokset meget hastigt takket være en stor indsats fra stifterne og de øv-
rige personer, der støttede os fra starten. Kendskabet til foreningen blev via disse udbredt til rigtig 
mange mennesker, og der blev på denne baggrund hvervet mange medlemmer og givet adskillige 
flotte gavebidrag. Således lykkedes det os at nå op på 320 kontingentbetalende medlemmer, 115 
gavebidragsydere og en indtægt på lige over 150.000 kr. allerede pr. 28. september – altså på bare 
3½ måned. Dette betød, at vi opfyldte kravene til at blive godkendt til at kunne modtage gaver, der er 
skattefradragsberettigede for giveren, og vi ansøgte derfor SKAT herom den 28. september. God-
kendelsen modtog vi cirka to måneder senere, og det var naturligvis med stor tilfredshed, da det var 
et af de mål, vi havde arbejdet hårdt hen imod at opnå, selvom der fra starten naturligvis havde været 
nogen tvivl om, hvorvidt det kunne lade sig gøre. Med godkendelsen håber vi, at vore indtægter fra 
bidragydere stiger, således at flere midler kan anvendes til vort formål. Godkendelsen kan i høj grad 
også ses som en anerkendelse af den store indsats, som vore medlemmer har gjort for at etablere en 
sund og levedygtig forening, der danner grundlag for en effektiv og vedvarende støtte til nødlidende 
mennesker gennem velfungerende selvhjælpsprojekter.    

Hos Mend the Broken Hearts – Uganda blev stiftelsen af vor støtteforening hilst hjertelig velkom-
men. Organisationen er i kraftig vækst, i den forstand at flere og flere fattige familier, forældreløse 
børn og fortabte mennesker får mulighed for at blive omfattet af dens projekter. Projekterne har gen-
nem en længere årrække bevist deres værd og berettigelse, men selvom der overvejende er tale om 
selvhjælpsprojekter, er flere af dem forbundet med større udgifter – især i etablerings- og udvidelses-
faserne. For at kunne fortsætte sin vækst og dermed hjælpe stadig flere mennesker er organisationen 
afhængig af økonomisk støtte, og denne kan vi i Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda være med til 
at yde. Akutte behov kan endvidere nemt opstå, eftersom mange ting er ganske uforudsigelige i 
Uganda. Med en sund kapital, godt kendskab til de lokale forhold og en tæt kontakt kan vi i forenin-
gen også træde hjælpende til i sådanne situationer.  



Allerede i 2009 har vi gennem vore uddelinger været med til at gøre en forskel på en række områder. 
Således har vi bidraget til konkrete projekter og aktiviteter på følgende måder:  

• Etableringen af et snedkerværksted er iværksat med fuld finansiering fra foreningen. Dette er 
muliggjort via en donation fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Projektet skal 
give unge mennesker en uddannelse inden for snedkerfaget samtidig med, at der fremstilles 
møbler og andre træskærerarbejder, som kan sælges og dermed skabe indtægter til de af or-
ganisationens hjælpeprojekter, der er forbundet med udgifter. Projektet kommer dermed til at 
følge den samme model som det kunstprojekt, der har eksisteret med særdeles stor succes i 
mange år. 

• Nævnte kunstprojekt er blevet støttet økonomisk, hvilket har givet forbedrede muligheder 
for uddannelse og kunstproduktion. 

• Der er ydet et tilskud svarende til 20 procent af de samlede udgifter til en konference om fo-
rebyggelse og behandling af hiv/aids og malaria. Konferencen var arrangeret af Mend the 
Broken Hearts – Uganda og blev afholdt den 8.-9. januar 2010. Der var deltagelse af 200 
mennesker, dels unge mennesker, der således blev rustet til at vejlede og hjælpe andre, dels 
fagfolk, interessenter og myndighedsrepræsentanter. 

• Udgifterne til en livsnødvendig operation af Sheilah Ampaire, der er reservemor for cirka 25 
forældreløse børn, er blevet dækket. Sheilah var igennem et to måneder langt indlæggelses-
forløb i august-oktober med operation og medicinsk behandling. Hun er nu fri af sine livs-
truende lidelser, der var opstået som følge af en trafikulykke og omfattede skader på hjerte- 
og åndedrætssystem, mistet stemme og store smerter, og hun kan dermed fortsætte sin ene-
stående indsats som forsørger for de mange børn og som bestyrelsesmedlem i Mend the 
Broken Hearts – Uganda.     

• Der er tegnet otte sponsorater af skolegang for forældreløse børn. For 1400 kr. årligt sikrer 
hver sponsor skolegangen for sit barn hele året, der omfatter tre skoleperioder på en velan-
skrevet privatskole. Barnet bor hos en plejefamilie eller på skolen, og Mend the Broken 
Hearts – Uganda sørger for tæt kontakt til skolen og familien samt kontakt mellem barn og 
sponsor i det omfang, parterne ønsker det. Der er mange flere børn, der har brug for skole-
gang, og organisationen i Uganda forsøger at betale for så mange af de resterende børn som 
overhovedet muligt. Hver gang, et dansk medlem tegner et sponsorat, skaber det dog en stor 
tryghed for det berørte barn, og der frigives midler til at sende flere i skole. Skolegangen er 
altafgørende for disse børn, når de senere skal klare sig alene i samfundet. 

• Et beløb er uddelt til styrkelse af de projekter, som, bestyrelsen for Mend the Broken Hearts 
– Uganda vurderede, havde størst behov for det. Især i Kanungu-disktriktet, der er det sene-
ste af organisationens fokusområder, trængte flere af de forholdsvis nyetablerede projekter 
til en indsprøjtning.     

Ved udgangen af 2009 talte foreningen 329 medlemmer. Endvidere havde 122 private donorer bi-
draget med i alt 130.078,50 kr. Dette overstiger langt budgettet for denne post, der lød på 50.000 kr., 
hvilket er årsagen til den tidligere nævnte sprængning af budgettet. Den samlede indtægt nåede i 
2009 op på 153.550 kr., mens årets uddelinger androg 90.785 kr. i alt. Årets resultat blev et overskud 
på godt 59.000 kr., og foreningen gik således 2010 i møde med en solid egenkapital. Med dette er 
foreningen godt rustet til dels at iværksætte akutte tiltag, jf. vedtægternes § 18, stk. 2, dels at foretage 
eventuelle større uddelinger i 2010 eller følgende år. Der er flere budgetterede projekter, som det 



kunne være aktuelt at bidrage til med et større beløb, herunder en klinik i Kanungu og en skole i 
Ntungamo. Skolen er et større projekt, der planlægges opført i etaper over flere regnskabsår, hvor de 
enkelte dele vil kunne tages i brug, efterhånden som de står færdige. Det er et længe næret ønske at 
få opført en skole, som vil kunne huse forældreløse børn fra flere distrikter og billiggøre skolegan-
gen, så denne kan tilbydes flere børn. Bestyrelsen agter at fortsætte strategien fra 2009 med at ansøge 
fonde og puljer om støtte til disse formål. Bevillinger vil eventuelt kunne suppleres med midler fra 
egenkapitalen, så et projekt eller delprojekt – f.eks. opførelsen af en skoleblok med fire klasseværel-
ser, der vil være funktionsdygtig som skole – kan finansieres fuldt ud og dermed iværksættes straks.  

Bestyrelsen anser resultatet af 2009 for yderst tilfredsstillende. Denne vurdering dækker både over 
det opnåede økonomiske resultat, medlemsoptaget, godkendelsen hos SKAT, de opnåede resultater i 
Uganda og den overvældende opbakning, vi har mødt fra mange medlemmer og støtter, hvilket alt 
sammen har bidraget til at skabe en veletableret og sund forening. Det er ikke uden stolthed, at vi på 
denne baggrund takker alle medlemmer og støtter varmt for indsatsen i det forgangne år og ser frem 
mod resten af 2010 med stor forventning!   
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