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Årsberetning 2010 

Et år er gået, og det er mig en stor glæde, at jeg atter på vegne af bestyrelsen kan berette om et vel-
overstået år for Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Dog er det første gang, beretningen dækker 
et helt kalenderår, idet foreningen blev stiftet midt i 2009, og 2010 var således foreningens første 
hele år. 
 
2010 har været et år, hvor foreningen konsoliderede sig og beviste sin levedygtighed. Således formå-
ede vi for andet år i træk at leve op til målsætningerne om mindst 300 medlemmer, 100 bidragsydere 
og 150.000 kr. i indtægt. Disse mål er identiske med kravene til godkendelse for fradragsberettigelse 
hos SKAT, og med opfyldelsen er det dermed sikret, at man som bidragsyder fortsat kan få skatte-
fradrag i 2012, hvis det samlede bidrag er på mindst 500 kr. Godkendelsen er i høj grad med til at 
styrke foreningens anseelse og troværdighed, hvilket er et vigtigt kort at have på hånden, når der skal 
hverves nye medlemmer og bidragydere. Vi kan også se, at fradragsberettigelsen er medvirkende til 
større bidragsvillighed blandt vore bidragydere. Endvidere giver indtægtskravet et stærkt incitament 
til at arbejde hen imod et omsætningsmål, der med 150.000 kr. formentlig er langt højere end det, der 
ellers ville være blevet sat som realistisk mål for et nystartet foretagende som dette. Således har vi 
fået betydeligt flere midler til rådighed til vort formål og har dermed dannet et solidt grundlag for en 
effektiv og vedvarende støtte til nødlidende mennesker gennem velfungerende selvhjælpsprojekter. 
Vi skylder alle, der ved deres medlemskab, gavebidrag, skolesponsorat, indsamling eller anden ind-
sats har bidraget til opnåelsen af de flotte resultater, en rigtig stor tak!   
  
Et par projekter i Uganda, som foreningen ydede støtte til sidst på året 2009, udfoldede sig i 2010. 
For det første var der en konference om forebyggelse og behandling af hiv/aids og malaria arrangeret 
af Mend the Broken Hearts―Uganda. Den blev afholdt den 8.-9. januar 2010 med deltagelse af over 
200 mennesker, dels unge mennesker, der således blev rustet til at vejlede og hjælpe andre, dels fag-
folk, interessenter og myndighedsrepræsentanter. Foreningen dækkede 20 procent af konferencens 
samlede udgifter af sit 2009-budget. Vi har modtaget en rapport over konferencen og er overbeviste 
om, at den har været udbytterig, og tilsyneladende bliver den en tilbagevendende begivenhed. 
 
Desuden var der etableringen af et snedkerværksted med fuld finansiering fra foreningen på bag-
grund af en uddeling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen i 2009. Projektet blev etable-
ret i den første del af 2010 og er kommet godt i gang, hvilket jeg ved selvsyn kunne konstatere under 
mit besøg i juni. Her mødte jeg og min ledsager Casper snedkermester Mbabazi, og vi havde lejlig-
hed til at afprøve både seng og stole fra projektet – vi fik endda foræret en af de kunstfærdige stole, 
som I vil få at se på nogle billeder, som jeg vil fremvise efter aflæggelsen af denne beretning. Projek-
tets formål er at tilbyde unge en håndværksuddannelse og samtidig skabe indtægt til andre af Mend 
the Broken Hearts Hearts’ projekter gennem salg af møbler og andre træskærerarbejder. Projektet 
følger dermed samme model som organisationens succesrige kunstprojekt. 
 
En række konkrete tiltag blev også finansieret i 2010, hvor vi anvendte godt 154.000 kr. på uddelin-
ger til Uganda.  

 Et af de støttede initiativer var et stort projekt med fokus på at begrænse udbredelsen af 
hiv/aids blandt unge i Kanungu. Projektet løb fra oktober 2010 til marts 2011. I projektet 
indgik hiv/aids-oplysningskampagner med formål at bevidstgøre de unge på skolerne og ga-
derne om smitte og forebyggelse. Projektet har været en succes, da man har haft et godt 
samarbejde med de lokale myndigheder og andre kræfter i Kanungu og er nået vidt omkring 
med møder og kampagner med oplysning om hiv/aids på skoler, gader og i lokalsamfund i 
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mange afkroge af Kanungu-området. Mange børn, unge og ledere har dermed modtaget vær-
difuld oplysning om smitte og forebyggelse. I Støtteforeningens bestyrelse anser vi projektet 
som meget vigtigt og valgte dermed at lade foreningen bidrage til dets gennemførelse med 
godt 9.500 kr., svarende til 15 % af projektets samlede budget.  

 Vi har også bidraget med cirka 31.000 kr. til opførelsen af en tiltrængt ny bygning ved Shei-
lahs Ampaires børnehjem i Mbarara. Da Casper og jeg besøgte Sheilahs hjem i juni måned 
husede hun 25-30 ud af de cirka 47 børn, som hun fungerer som værge for, mens andre op-
holder sig på kostskoler og kun er hjemme i ferieperioderne. Med det store antal børn er 
pladsen hos Sheilah selvsagt meget trang. Udgravninger til fundament til en ny bygning var 
foretaget, da vi besøgte stedet. I Støtteforeningens bestyrelse vedtog vi senere på året at støt-
te opførelsen af bygningen, som omfatter tre soverum og et nyt køkken. Over den forgangne 
vinter er byggeriet skredet fremad, men bygningen er endnu ikke blevet færdig på grund af 
pengemangel og stigende priser på byggematerialer. 

 Foruden bevillingen til byggeriet uddelte vi midt på året 4300 kr. til en akut forbedring af de 
nuværende sovefaciliteter hos Sheilah i form af madrasser, tæpper og sengelinned.  

 Endvidere blev det besluttet at oprette en fast overførsel på knap 8000 kr. til Sheilahs børne-
hjem forud for hver af de tre årlige ferieperioder. Sheilah sørger for skolegang for sine næ-
sten 50 børn. Mange af dem går som nævnt på kostskoler og er dermed kun hjemme hos 
Sheilah i ferierne, så disse ferieperioder er ekstra travle og krævende for Sheilah, der skal er-
nære og passe den meget store flok børn. Den første portion blev sendt af sted til Sheilah i 
december og blev anvendt til madvarer, tøj og lidt forsødelse af tilværelsen i juledagene. Der 
er ingen tvivl om, at der bliver taget hånd om børnene, så godt som forholdene overhovedet 
tillader det, og at Sheilah og hendes hjælpere gør et særdeles beundringsværdigt stykke ar-
bejde. Vi er stolte af på de ovennævnte måder at kunne bidrage til at gøre forholdene lidt 
bedre for børnene og Sheilah! Vi vil i denne forbindelse gentage hendes dybfølte tak til alle, 
der bidrog til hendes helbredelse, hvilken naturligvis har været en forudsætning for viderefø-
relsen og udviklingen af arbejdet med børnene. Sidste del af betalingen for hendes livsnød-
vendige operation blev overført i begyndelsen af 2010. 

 Ud over et fast tilskud til Sheilah tre gange årligt har vi indført en fast halvårlig bevilling på 
ca. 17.000 kr. til Mend the Boken Hearts―Uganda til dækning af akutte behov og mangler. 
Organisationen disponerer selv over beløbet, og meningen er, at pengene skal bruges til akut 
opståede situationer, som kræver penge, og til at dække diverse mindre fornødenheder i for-
bindelse med eksisterende eller nye projekter, hvor der måtte opstå behov, således vi i Støt-
teforeningen ikke skal tage stilling til anmodninger om småbeløb hele tiden. Beløbene sen-
des af sted i april og oktober, og vi modtager et regnskab over anvendelsen, når det halve år 
er gået. Det beløb, vi overførte i april, er blevet benyttet til lærerkraft, bøger, mad, rengøring 
og legetøj på organisationens børnehaveklasseskole i Kanungu, til medicin og transport i 
forbindelse med nogle børns lægebehandling, til hjælp til gadebørn samt til reparation og en 
begravelse. Af beløbet fra oktober blev en del også anvendt til skolen for de små i Kanungu 
samt lægebehandling, mens andre dele blev brugt på byggeriet hos Sheilah og hiv/aids-
projektet. Bestyrelsen anser anvendelsen som hensigtsmæssig og vil på denne baggrund fort-
sætte disse faste halvårlige uddelinger i det omfang, foreningens økonomi tillader det. 

 Vi støttede også kunstprojektet i Kabale ved at opkøbe et større parti kunst til udstilling og 
salg her i landet og til uddeling som tak for større gavebidrag. Hovedparten af kunsten er 
malerier og skjolde, men der er også kurve flettet af kvindegrupper. Foreningen havde kun-
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sten udstillet på Rude Strand Seniorhøjskole i Saksild fra februar til august 2010, hvor der 
var fin interesse og også et lille salg. Vi fortsætter med at udstille kunsten forskellige steder 
– blandt andet Giersings Realskole i begyndelsen af 2011 – og vi opfordrer hermed folk, der 
har kendskab til et sted, hvor der kan være mulighed for at arrangere en udstilling, til at lade 
os det vide. 

På indtægtssiden har vi i 2010 haft den glæde at kunne oprette 10 nye skolesponsorater, så vi i alt 
nåede op på 18 sponsorater ved årets udgang. Foruden sædvanlige sponsorater af grundskolegang til 
1400 kr. årligt blev der i årets løb oprettet sponsorater for større børn i mellemskolen (secondary 
school). Disse udgjorde fire af de 10 nye sponsorater. De er dyrere end grundskolesponsoraterne, idet 
eleverne går på kostskoler, hvor der foruden skolegang også betales for ophold og fortæring. De 
fleste mellemskolesponsorater koster 2800 kr., og vi er glade for at tilbyde denne mulighed også, da 
det stiller børnene rigtig godt at få skolegang ud over grundskolen. Et af de nye større sponsorbørn i 
2010 er en dengang 14-årig pige ved navn Rakel, som var løbet hjemmefra og ville tage sit eget liv 
pga. et voldsomt opgør i familien, hvor faderen ville bortgifte hende frem for at lade hende fortsætte 
i skolen. Med hjælp fra Mend the Broken Hearts og en sponsor herhjemmefra trives hun nu i mel-
lemskolen og forsørges af organisationens formand Stephen Tumwebaze. Fire af de andre nyoprette-
de sponsorater blev til efter en henvendelse fra organisationen med anmodning om hjælp, da disse 
børn havde mistet muligheden for at fortsætte skolegangen, og heldigvis trådte en velvillig sponsor 
hjælpende til. En lignende situation er indtruffet med fem børn her i 2011, hvor der dog endnu ikke 
er fundet sponsorer, så Støtteforeningen har besluttet indtil videre at betale skolepenge for disse fem 
børn, der forsørges af Sheilah og netop er startet i mellemskolen. I længden er denne situation dog 
uholdbar, og vi håber på at kunne finde sponsorer, der har lyst til at tegne sig for 2800 kr. årligt til 
skolegang, ophold og mad for disse børn i alderen 13-15 år. Så sig endelig til, hvis det har interesse 
for dig eller dine bekendte. 
  
Sponsoraterne er selvfølgelig vigtige for opfyldelsen af omsætningsmålet. Da det er en stabil indtægt 
(og udgift), er de særlig værdifulde. Ved udgangen af 2010 udgjorde værdien af sponsoraterne 
29.000 kr. på årsbasis, hvilket er et betragteligt beløb i forhold til de samlede indtægter på godt 
156.000 kr. Foruden denne årsindtægt og de 18 sponsorater kunne Støtteforeningen ved årets udgang 
notere sig et medlemstal på 321 og 108 gavebidragsydere. Bestyrelsen anser resultatet for meget 
tilfredsstillende.  
 
For at gøre det nemmere for os at fastholde medlemmerne besluttede bestyrelsen i slutningen af 2010 
at oprette foreningen i pengeinstitutternes betalingsservicesystem. Vi vurderede, at oprettelsesom-
kostningerne og de løbende omkostninger efterhånden opvejes af de fordele, det vil være for for-
eningen at være sikret automatisk kontingentfornyelse fra de medlemmer, der vælger ordningen, og 
at kunne spare tid og besvær med opkrævninger. Oprettelsen blev sat i værk kort før årsskiftet, og 
betalingsserviceordningen er nu åbnet for tilmelding for nuværende såvel som nye medlemmer via 
foreningens hjemmeside eller ved brug af en dertil udformet blanket. I et forsøg på at minimere om-
kostningerne har vi gjort det muligt at indbetale kontingent for hele familien i samme trækning, og 
man kan også vælge at få et fast gavebidrag eller et evt. sponsorat trukket sammen med kontingentet.     
 
Her imod slutningen vil jeg sige nogle ord om den rejse til Uganda, som Casper Nørgaard og jeg var 
på i sommeren 2010. Rejsen var en privat ferierejse, men vi tilbragte en lille uge i selskab med fol-
kene bag Mend the Broken Hearts―Uganda og repræsenterede naturligvis Støtteforeningen på de 
mange besøg, det blev til på disse forholdsvis få dage. Vi besøgte udvalgte projekter i alle tre hoved-
områder, hvor organisationen har projekter. I Mbarara besøgte vi Sheilahs børnehjem og de 25 børn, 
der var hjemme på det pågældende tidspunkt. I Kabale så vi organisationens kunstprojekt, som fort-
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sat er et velfungerende foretagende. Hovedparten af tiden tilbragte vi i det mest afsidesliggende og 
fattige distrikt, Kanungu. Her var vi indlogeret hos Stephen, hans kone Caroline og datter Queen, 
som tog sig rigtig hjerteligt af os og gav os en god base for vore besøg hos projekterne i området. Vi 
var under opholdet i Kanungu også meget i selskab med den nye daglige leder Alex Orikushaba, som 
vi fik et vældig positivt indtryk af – han er imødekommende, kompetent og har styr på tingene. 
Sammen med Stephen og Alex besøgte vi blandt andet organisationens egen forskole i Kanungu, en 
stor murstensproduktion, der giver indtægt og arbejde, og som tidligere nævnt det nylancerede sned-
kerprojekt.  
 
En af de meget positive ting, vi oplevede, var en meget markant bevidsthed om hiv/aids samt dens 
konsekvenser, smitteveje og forebyggelse. Ved sammenligning med mine tidligere rejser er der in-
gen tvivl om, at bevidstheden i befolkningen er stærkt stigende. Ugandas regering har blandt andet 
iværksat et omfattende test- og behandlingstilbud og tilhørende information i skoler, institutioner og 
samfundet generelt. Selvom der er lang vej endnu, og dette regeringsinitiativ som så meget andet i 
Uganda lider under begrænsede ressourcer, er det et væsentligt skridt i den rigtige retning. Mend the 
Broken Hearts’ virke har utvivlsomt også været stærkt medvirkende til oplysningsniveauet blandt 
folk på mange af de steder, vi besøgte, herunder skolerne, hvor vi hvert sted blev mødt med mindst 
én sang eller skuespil omhandlende den store fjende aids. 
 
Den største oplevelse, vi havde, var nok besøgene hos de skolebørn, som har sponsorer gennem Støt-
teforeningen. Vi fik besøgt 11 af de 12 sponsorbørn, der var på det tidspunkt, i deres skoler i Kanun-
gu-distriktet. Besøgene på de to grundskoler og en mellemskole var rigtig opløftende, da vi fik meget 
gode indtryk af disse private institutioner, som Mend the Broken Hearts―Uganda har udvalgt og 
tydeligvis arbejder godt sammen med. Kvaliteten synes god, både hvad angår faciliteter, personale 
og faglighed. Endvidere fornemmede vi en god stemning, ligesom det var klart for os, at der bliver 
gjort meget for at få ”vore” børn til at trives trods deres ekstra svære forudsætninger. Vi havde tid 
sammen med de sponserede børn alene, og her overrakte vi dem breve og gaver fra deres sponsorer, 
som overvældede dem meget. De var lutter smil, og det var rørende for os at være med til. 
 
Ud over personlige gaver fra sponsorerne medbragte vi indsamlede effekter i form af aflagt tøj, 
sportstøj og fodtøj samt bamser og bøger. Disse ting blev overdraget til organisationen og siden for-
delt til de mest trængende. Det vakte stor begejstring, og vi vil gerne takke alle, der donerede alle 
disse effekter, som er særdeles brugbare og værdsatte blandt modtagerne i Uganda. Da vi to rejsende 
kun kunne medbringe cirka 50 kilo tilsammen ud over vor personlige bagage, har vi stadig en del af 
det indsamlede opmagasineret i undertegnedes kælder, og det afventer en kommende lejlighed til at 
blive fragtet til Uganda. 
 
En sådan lejlighed ser ud til at komme i 2012, idet vi i bestyrelsen i løbet af 2010 på opfordring fra 
flere medlemmer besluttede at arrangere en rejse for medlemmer til Uganda i juli næste år. Turens 
formål vil være at besøge udvalgte af Mend the Broken Hearts―Ugandas projekter og opleve nogle 
af Ugandas attraktioner. Alle medlemmer har fået buddet om at tage med på turen, og vi har fået 
bekræftede interessetilkendegivelser fra 19 efter udsendelse af planer i skitseform. Vi arbejder for 
tiden på at gøre planerne mere konkrete, og vi vil informere lidt mere om turen senere under punktet 
eventuelt. 
 
Med ønsket om et fortsat positivt 2011 vil jeg hermed afslutte bestyrelsens beretning med en stor tak 
til alle for støtten i det forgangne år!                                                        
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