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Årsberetning 2011 

Så er det blevet tid til at gøre status for endnu et år, og det er en fornøjelse, idet 2011 ligesom de 
foregående år har budt på fine resultater for Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Jeg vil forsøge 
at ridse de væsentligste op i denne beretning, der dækker året 2011 fra og med januar til og med de-
cember. Desuden er det en fornøjelse at fremlægge beretningen for generalforsamlingen i dag, idet 
fremmødet med 20 deltagere overgår sidste års 19 og dermed er ny rekord. 
 
2011 var foreningens tredje leveår efter stiftelsen midt i 2009. For tredje år i træk opnåede vi opfyl-
delse af de tre krav, som SKAT stiller for at godkende almennyttige og almenvelgørende foreninger 
til at modtage fradragsberettigede gaver. Således oversteg vores årsindtægt med sine 157.145 kr. de 
krævede 150.000 kr., mens de 300 medlemmer blev oversteget i antal med 15. Vi havde 95 gavebi-
dragsydere, og selvom dette er lige under målsætningen på 100, er SKATs betingelse opfyldt, idet 
godkendelsesbekendtgørelsens krav lyder på over 100 i gennemsnit om året over en treårig periode, 
hvilket vi har realiseret. Med disse resultater har vi sikret grundlaget for en effektiv og vedvarende 
støtte til nødlidende mennesker, og vi har virkelig været i stand til at gøre en forskel i Uganda, hvor 
det har været et år med hårde tider. At det har været muligt for foreningen at gøre tilværelsen nem-
mere for en lang række trængte mennesker, kan alene tilskrives den flotte opbakning, vi har fået fra 
medlemmer og støtter hen over året. Vi vil derfor gerne varmt takke alle, der ved deres medlemskab, 
gavebidrag, skolesponsorat, indsamling eller anden indsats har bidraget til opnåelsen af dette!  
 
Der var i dele af 2011 megen fokus på situationen i det østlige Afrika, hvor der var udbredt tørke og 
sult på Afrikas Horn, og hvor FN erklærede hungersnød i store områder af især Somalia. Der var tale 
om den værste situation i Østafrika i årtier, og også i Uganda var situationen ganske kritisk. Hun-
gersnøden på Afrikas Horn og uroen i Nordafrika mærkedes tydeligt i form af fødevareknaphed og 
voldsomme prisstigninger med deraf følgende stigende fattigdom. Ydermere befandt landet sig i en 
periode med en række problemer og var præget af høj inflation og en vis politisk uro. Konsekvenser-
ne af tørken, konflikter og utilstrækkelig fødevareproduktion var sult, tørst, fattigdom og bristede 
livsgrundlag. Fødevarerne steg meget i pris, og mange familier fik svært ved at skaffe basale fornø-
denheder, herunder medicin, eller ved at sende deres børn i skole. Det sydvestlige Uganda, hvor 
Mend the Broken Hearts–Uganda har sit virke, blev dog ikke helt så hårdt ramt som andre dele af 
landet.  
 
I 2011 anvendte Støtteforeningen i alt 160.440 kr. på uddelinger til Uganda efter formålsparagraffen:   

 Flest penge blev anvendt til børnehjemmet hos Sheilah Ampaire i Mbarara. I alt gik 48 %, 
svarende til cirka 77.400 kr., til børnehjemmet. Heraf gik knap 53.400 kr. til opførelsen af 
den nye bygning, som jeg vil vende tilbage til. De resterende godt 24.000 kr. var de faste be-
løb til forsørgelse af børnene i de tre skoleferier samt lidt ekstra ved årets slutning til fejring 
af jul og fødselsdag for børnene. Som nævnt steg priserne på fødevarer mm. i Uganda meget 
i løbet af året, og vi har derfor forsøgt at sikre os, at midlerne til Sheilah har været tilstræk-
kelige til, at hun ikke har måttet skære for meget i børnenes daglige måltider. Sheilah sender 
meget ofte sin store tak til alle, der gennem deres støtte til foreningen har bidraget til opfø-
relsen af den nye bygning og den generelle forbedring af børnenes forhold, som vores bidrag 
har været med til at skabe. Børnene havde på denne baggrund en rigtig god jul og fælles fød-
selsdagsfejring på Sheilahs fødselsdag den 29. december, hvor mange af børnene fejrede 
fødselsdag for første gang. Flere af dem kender ikke deres rigtige fødselsdato. 
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 Næstflest af de uddelte midler gik uspecificeret til Mend the Broken Hearts–Uganda gennem 
de halvårlige rådighedsbeløb og diverse tillæg hertil. På denne konto blev godt 38.000 kr. – 
24 % af de uddelte midler – stillet til rådighed for afhjælpning af akutte problemer samt 
styrkelse af projekter og aktiviteter efter organisationens bestyrelses egen disposition. Mend 
the Broken Hearts–Uganda valgte at anvende størstedelen af første halvårs rådighedsbeløb til 
forbedringer på en skole, som MBHU tidligere lejede, men nu har overtaget, ved Mwizi nær 
Mbarara. Andet halvårs rådighedsbeløb blev anvendt til malariaforebyggelse og medicin til 
mange børn, skoleuniformer, en begravelse, vand og elektricitet på Sheilahs børnehjem og 
efteruddannelse af personale. Herudover er årets rådighedspenge medgået til diverse læge-
behandlinger, inklusiv en akut indsats mod et udbrud af meningitis i Kanungu i februar, der 
også ramte mindst ét af vore sponsorbørn. Med en hurtig ekstrabevilling på 1500 kr. var 
Støtteforeningen med til at sikre, at 54 børn under Mend the Broken Hearts–Ugandas om-
sorg inden for få dage blev vaccineret af en læge i en mobilklinik. 

 Skolepenge til vore sponsorbørn var den post, der lagde beslag på tredjeflest af vore uddelte 
midler. Knap 33.500 kr. – eller 21 % – gik til dette. I årets løb oprettede vi 12 nye skole-
sponsorater. Dette skyldes hovedsagelig, at bestyrelsen besluttede at træde hjælpende til i to 
situationer: Den ene af disse var i februar, da fem børn fra Sheilahs børnehjem, der alle hav-
de bestået eksaminerne i grundskolen og dermed var kvalificerede til at gå videre i mellem-
skolen, ikke havde mulighed for dette, da der ikke var råd til skolepenge til dem. Den anden 
var i efteråret, hvor ni børn fra Sheilahs børnehjem mistede deres mulighed for at gå i skole, 
da et amerikansk ægtepar, der på det seneste havde betalt deres skolepenge, rejste hjem på 
grund af helbredsproblemer. Vi overtog sponseringen af seks af disse i håbet om at kunne 
finde personer, der vil overtage sponsoraterne, så det kommer til at hænge sammen økono-
misk på længere sigt. Ni af årets nytilkomne har dog endnu ingen personlig sponsor, så ud-
gifterne til deres skolepenge må dækkes af foreningens ordinære indtægter. Dermed er der 
selvsagt mindre til rådighed for andre selvhjælpsprojekter, så jagten på sponsorer fortsætter! 
Vi kan ”tilbyde” både piger og drenge i børnehaveklasse, grundskole og mellemskole. Spon-
soratet koster kun 1400 kr. for et års skolegang for et barn i grundskolen og 3500 kr. for et 
barn i mellemskolen – og beløbene er skattefradragsberettigede. Lad meget gerne opfordrin-
gen gå videre ud i omgangskredsen! 
To elever færdiggjorde mellemskolen (S6) i slutningen af året. De er dermed de første spon-
sorbørn, som vi følger til dørs og slipper med gode forudsætninger i bagagen. Med dette var 
der på sponsorlisten ved årets udgang 28 børn i alt fordelt på 13 sponsorer. Sheilah var bedt 
mig sende en varm tak til alle sponsorforældrene, som hun værdsætter meget højt.  

 Den fjerde og sidste post på 7 % af årets uddelte midler var en bevilling til Mend the Broken 
Hearts–Ugandas anden årlige konference om forebyggelse og behandling af hiv/aids og ma-
laria i Kanungu i december. Her bidrog vi med godt 11.500 kr., svarende til 35 % af konfe-
rencens budget. 200 unge lokale skoleelever og studerende deltog i konferencen og opnåede 
derigennem vigtig indsigt i bekæmpelsen af de to sygdomme og en god ballast for at deltage 
i sundhedsarbejdet i deres lokalsamfund. Ligesom den første konference i januar 2010, som 
vi også bidrog til, må denne anden konference dermed betegnes som en succes. 
I samme genre var det store projekt med fokus på at begrænse udbredelsen af hiv/aids blandt 
unge i Kanungu, der løb fra oktober 2010 til marts 2011. Dette projekt omtalte jeg i beret-
ningen for 2010, og det var da også i dette år, at Støtteforeningens bidrag på 15 % af pro-
jektbudgettet blev uddelt, selvom forløbet altså strakte sig ind i 2011.  
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Jeg lovede ovenfor at vende tilbage til byggeriet af den nye børnehjemsbygning hos Sheilah. Bygge-
riet er skredet frem i etaper over det forgangne år, når der har været midler til rådighed. Stigende 
priser på byggematerialer har gjort det noget mere bekosteligt end forventet, og dette har nedsat byg-
geprocessens hastighed. Støtteforeningen har bidraget efter bedste evne med i alt knap 53.400 kr. i 
2011, hvilket har muliggjort montering af tag, døre og vinduer, etablering af gulve, lofter, veranda, 
pudsning af mure og vægge samt maling. 30.000 kr. af disse penge stammer fra en bevilling fra 
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, der blev modtaget i maj. Denne bevilling blev givet 
til foreningen uden specifikation af dens anvendelse, og bestyrelsen valgte altså at benytte hele belø-
bet til børnehjemsbyggeriet. Vi er naturligvis rigtig glade for endnu en gang at være blevet tilgodeset 
med en bevilling fra Honorarfonden! 
Foruden de 53.400 kr. i 2011 bidrog vi i 2010 med cirka 31.000 kr., og i 2012 har vi sendt et forelø-
big sidste bidrag på 17.000 kr. Dermed har vi i alt bidraget med godt 100.000 kr. til byggeriet. Byg-
geriet er nu stort set afsluttet, og bygningen tages efter planen i brug den 5. maj, altså om en uge, af 
de mange børn, der lige nu er hjemme hos Sheilah i deres skoleferie. Det nye køkken og de nye sove-
rum er virkelig tiltrængte forbedringer! Der mangler dog pt. midler til indkøb af nye senge, men der 
forventes at blive råd til nyt inventar med tiden.   
 
Bevillingen på de 30.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen skæppede naturligvis 
godt i kassen. Noget andet, der gavnede på indtægtssiden i 2011, var indførelsen af Nets’ betalings-
service. I årets løb blev 42 medlemmer registreret som betalere, heraf 14 med automatisk trækning, 
mens de resterende 28 i første omgang betalte via girokort. Vi forventer, at flere af de sidstnævnte 
tilmelder sig automatisk trækning og dermed gør det endnu nemmere for sig selv. Via de 42 betalere 
blev 80 kontingenter betalt, og dermed har mange benyttet sig af opfordringen til at samle flere kon-
tingenter i samme tilmelding, hvilket minimerer udgifterne for os. Hertil kommer pæne gavebeløb, 
som de tilmeldte medlemmer har valgt at sætte til fast betaling til foreningen årligt eller halvårligt. 
Oprettelsesomkostningerne og de løbende omkostninger er med disse øgede gavebeløb meget mere 
end opvejet. Til fordelene skal desuden lægges den tid og det besvær, som foreningen sparer ved de 
automatiske kontingentindbetalinger mv. fra de medlemmer, der har valgt ordningen. 
 
Ud over det rent økonomiske har vi i 2011 fået opsat to udstillinger af ugandisk kunst i Danmark, 
ligesom vi deltog med kunsten på et julemarked. Kunsten bestod af malerier og dekorerede træskjol-
de fra Mend the Broken Hearts–Ugandas succesfulde kunstprojekt i Kabale.  

 I februar og marts blev kunsten udstillet på Giersings Realskole i Odense.  

 Fra august og frem til efter årsskiftet var udstillingen opsat på Hæmatologisk Afdeling (X1, 
kræftafdelingen) på Odense Universitetshospital.  

 Julemarkedet fandt sted i Kalundborg i december og var arrangeret for Statoils medarbejdere 
ved olieraffinaderiet og deres familier.  

Håbet med udstillingerne mv. er, at vi kan skabe lidt synlighed om foreningen og dens formål og 
selvfølgelig gerne skaffe nogle medlemmer. Overskuddet fra et eventuelt salg indgår naturligvis i 
Støtteforeningens omsætning og havner på den måde også i Uganda. De tre arrangementer i 2011 
førte et lille salg med sig, ligesom der kom enkelte nye medlemmer til. Et af disse var såmænd selve-
ste julemanden, der ved julemarkedet meldte sig ind i Støtteforeningen! 
Vi arrangerer gerne nye udstillinger, men savner for tiden et oplagt sted at udstille og søger derfor et 
sådant. 
Som medlem kan man i øvrigt erhverve sig visse kunstværker ved at donere et beløb i størrelsen 
300‐1100 kr., hvilket man kan se mere om på foreningens hjemmeside. 
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Det var ikke kun julemanden, der meldte sig ind i foreningen i årets løb. 2011 blev året, hvor vi kun-
ne byde vort første virksomhedsmedlem velkommen. Tandlægeselskabet Dentimax ApS i Kalvehave 
er således pioner på dette område, men vi byder meget gerne flere virksomheder indenfor i indevæ-
rende og kommende år.  
 
Indeværende år byder på som bekendt på en større rejse til Uganda i juli-august. Denne rejse arran-
geres af Støtteforeningen, og alle medlemmer har fået buddet om at tage med på turen, der byder på 
besøg hos mange af Mend the Broken Hearts–Ugandas projekter samt sightseeing iblandt nogle af 
Ugandas attraktioner. 18 medlemmer deltager på turen og betaler naturligvis det hele selv for den 20 
dage lange rejse. Fra bestyrelsens side ser vi rigtig meget frem til at se eller gense ”vore” projekter, 
herunder den nye børnehjemsbygning, og til at mødes med Stephen og de andre frivillige i organisa-
tionen samt ikke mindst vore sponsorbørn.  
I forbindelse med rejsen har vi iværksat en indsamling af tøj, sko, legetøj, bøger og skolematerialer 
blandt medlemmerne. Dette har givet os en meget stor mængde effekter af rigtig fin kvalitet, og der 
skal lyde stor tak til alle, der har bidraget. Planen er at medbringe 500 kg til uddeling til familier, 
skoler og børn i de områder, hvor vi støtter aktiviteter. Hovedparten af det indsamlede er forskellige 
former for beklædning, og med alt det, vi har fået ind eller fået lovning på, har vi nok af dette. Der-
imod kan vi fortsat bruge ting som lommeregnere og skrive‐ og tegneredskaber samt desuden aflagte 
lette kufferter og store sportstasker eller andre tasker til at transportere det indsamlede i og efterlade i 
landet.  
 
Afslutningsvis vil jeg konkludere, at bestyrelsen på baggrund af de ovennævnte resultater, herunder 
årsindtægten på 157.145 kr., kontingentbetaling fra 315 medlemmer og bidrag fra 95 gavegivere, 
anser året 2011 for meget tilfredsstillende. Tusind tak til alle for støtten i det afsluttede år og her i 
begyndelsen af det nye. Lad os håbe på og arbejde for, at 2012 fuldendes med lige så stor succes som 
2011!                                                        

 
MJL 25.04.2012 / GF 2012 

 
 
 

 


