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Årsberetning 2013 

Året 2013, som denne beretning omhandler, var Støtteforeningen til selvhjælp i Ugandas femte ek-
sistensår. Vi har dermed for alvor fået manifesteret foreningens levedygtighed, og det er meget glæ-
deligt, særligt for os, der var med til at stifte foreningen den 13. juni 2009, og alle, der har troet på 
foreningen og lagt en indsats i dens opståen, overlevelse og vækst gennem tiden. Vi fejrer femårsju-
bilæet senere i dag med et særligt arrangement lige efter generalforsamlingen og en middag derefter. 
Vi er så heldige blandt andet at have fået en spændende gæstetaler i Karsten Laursen ved jubilæums-
arrangementet. Desuden vil vi ved samme lejlighed høre en masse om foreningen, og derfor vil jeg 
her gøre bestyrelsens årsberetning relativt kort. 
  
Lad mig således gå til en redegørelse for årets uddelinger. Støtteforeningen uddelte i 2013 i alt knap 
188.000 kr. efter formålsparagraffen. Dette er det højeste uddelte beløb i de fem første leveår, og 
disse penge har været med til at skabe betydelige resultater, som vi kan være stolte af:   

 Ligesom året forinden gik den største andel af midlerne i 2013 til skolegang for vore spon-
sorbørn. Der er tale om knap 96.000 kr. svarende til lige over halvdelen af årets uddelte be-
løb. Skolepengebeløbet er noget højere end året forinden, hvilket primært skyldes fortsatte 
stigninger i skolepengetaksterne i Uganda. Desuden rykkede nogle elever til dyrere klasser, 
og endelig blev der tegnet to nye sponsorater, så antallet af sponsorbørn ved årets udgang var 
på 32. For at imødegå de stigende skolepenge lod vi sponsoraterne stige en anelse i pris, så 
sponsorerne i 2013 betalte 1500 kr. for et barn i grundskolen og 3700 kr. for et barn i mel-
lemskolen og overbygningen/gymnasiet. Der var dog endnu ikke balance mellem indtægter 
og udgifter i skolesponsorprogrammet, og skolepengene stiger fortsat. Derfor er sponsora-
terne for 2014 steget til 2000 kr. for grundskolegang, 4800 kr. for mellemskolegang og 5800 
kr. for overbygningen. Dette er dog stadig billigt, mener vi – når man tænker på, at det dæk-
ker et helt års undervisning samt for mellem- og overbygningsskolen også kost og logi.  
De 32 sponsorbørn er fordelt på 21 sponsorer samt foreningen, der betaler for tre børn, som 
vi fortsat søger sponsorer til. Et enkelt nyt sponsorat er tegnet med virkning fra januar 2014. 

 I 2013 gik den næsthøjeste andel af de uddelte penge til Mend the Broken Hearts–Uganda i 
form af de to uspecificerede halvårlige rådighedsbeløb. Det blev til godt 28.000 kr. eller 15 
%. Rådighedsmidlerne, som organisationen i Uganda selv kan disponere over til akutte og 
andre forefaldende aktiviteter, medgik til behandling for øjeninfektion og malaria for cirka 
80 børn, til myggenet til 65 børn, til hjælp til hiv/aids-behandling af cirka 12 børn, herunder 
livsvigtig behandling af et af vore sponsorbørn, Ozana. Desuden har en anden af vore spon-
sorpiger, Sarah med den grumme historie, kunnet få lægebehandling for sin brystkræft, og en 
fremrykning af efterårets beløb fra oktober til august gjorde akut og livsnødvendig læge-
hjælp til en af organisationens nøglepersoner, Alex Orikushaba, mulig. For rådighedsmidler-
ne er der også foretaget tiltrængt renovering og nyopførelse af latriner på skoler, sikret akut 
madforsyning til børnehjemsbørn efter en brand, ligesom de har dækket udgifter i forbindel-
se med eftersøgningen af en kidnappet sponsordreng. 

 Tredjeflest penge – nemlig knap 26.000 kr. eller 14 % – gik til børnehjemmet hos Sheilah 
Ampaire i Mbarara. Beløbet er summen af de tre årlige beløb, som vi fast sender til forsør-
gelse af de mange børn forud for skoleferierne. Da der opstod brand i huset den 5. oktober, 
valgte vi at fremrykke det sidste af de tre feriebeløb en  måneds tid, så der kunne indkøbes 
nyt madforråd og et par madrasser, ligesom strømmen i huset kunne genetableres. Branden 
var nemlig opstået i den elektriske installation. Derfra bredte den sig til flere rum, og selvom 
tililende naboer og brandfolk fik begrænset skaderne, blev mange af rummene brandskadet, 
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ligesom mad og en del indbo og tøj gik tabt. Heldigvis slap alle personer fra branden uden 
alvorlige men. Det lykkedes Sheilah at få nogle håndværkere til at genopbygge de beskadi-
gede dele af bygningerne på kredit, og på vores opfordring bliver huset nu forsikret. Vi har i 
år ydet tilskud til genetablering, forsikring og indkøb af nye senge – blandt andet takket være 
en fantastisk flot indsamling ved elever på Kirstinebjergskolen, afd. Høgevej i Fredericia. 

 16.000 kr. svarende til godt 8 % af de uddelte midler gik til iværksættelse af jordsækbygge-
riprojektet i Rwentobo, der tjener dels som oplæring i og demonstration af teknikken og dels 
er et led i opførelsen af en ny skole. Vi hørte en del om projektet ved sidste års generalfor-
samling, hvor to af vore medlemmer, Paola Righetti og Marco Scimemi, fortalte om deres 
oplevelser med byggeprojektet under deres ophold i Rwentobo i foråret 2013. Projektet kom 
i stand via en bevilling på 12.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Den 
5. februar 2013 blev byggeriet indledet, og allerede et par uger senere havde den planlagte 
skolebygning antaget sin fulde ydre udformning, hvilket beviser teknikkens fortrin som en 
yderst effektiv byggemetode. Vi bevilgede lidt ekstra til færdiggørelsen – døre, vinduer, gul-
ve og skalmuring, da det oprindelige budget udarbejdet i 2011 viste sig ikke længere at holde 
grundet stigning i materialepriser. Den nu færdige bygning bliver med tiden indrettet som 
kontor for en større skole, som tænkes opført drypvis med syv jordsækbygninger i løbet af 
de kommende år. Skolen skal efter planen huse både lokale elever, som dermed kan gå på en 
god skole nær deres hjem, og Mend the Broken Hearts–Ugandas egne skolebørn fra de for-
skellige distrikter, som vil kunne samles her på kostskolebasis og få en uddannelse af en god 
kvalitet. Indtil videre huser den første bygning dog en ung enlig mor med hendes eget og 
nogle forældreløse børn. Her skal disse børn forsørges og undervises.  
Projektet var rigtig succesfuldt, og alle målsætningerne bag det er blevet opfyldt. Under op-
førelsen af jordsækbygningen blev alle inviteret til at kigge på eller være med, og der kom 
folk fra nær og fjern, inklusiv studerende fra en erhvervsskole, for at lære om byggeteknik-
ken. Projektlederens noter er stillet frit til rådighed for alle, så folk kan opføre bygninger på 
deres hjemegn. Ved årsskiftet var der allerede opført seks bygninger med teknikken rundt 
omkring – herunder et hotel. Mend the Broken Hearts–Uganda har altså med projektet bi-
draget til oplæringen af et helt samfund i denne smarte teknik til hurtig opførelse af billige 
og robuste huse, som kan gøre rigtig stor gavn i mange fattige egne af landet. Det konstate-
res derfor med stor glæde, at det er lykkedes at igangsætte et rigtig succesfuldt foretagende 
med de fælles midler fra Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda og Medarbejdernes Hono-
rarfond i Novo Gruppen. 

 En post kaldet ”Særindsatser” androg knap 11.000 kr. – små 6 % af de uddelte penge i 2013. 
Dette dækker over videresendte penge fra to særlige indsamlinger, nemlig til den mishandle-
de sponsorpige Sarah og til tre forældreløse børn.  
Sarahs situation og indsamlingen til hendes operation, der skulle genskabe hendes krop efter 
en grusom mishandling, blev gennemgået i sidste årsberetning. Det flotte indsamlingsresultat 
ved årsskiftet 2012-2013 førte til, at vi i januar 2013 kunne sende godt 8500 kr. til operatio-
nen. Den blev gennemført den 21. februar 2013, hvor hendes arme blev strakt ud i en maski-
ne, mens der blev udført kirurgi på dem. Derudover blev beskadiget væv fjernet fra flere ste-
der på hendes krop. Hun kunne kort efter strække armene ud og er meget glad for ikke at 
skulle ende sine dage som invalid. Desværre havde der udviklet sig brystkræft som følge af 
skaderne på hendes krop, men hun modtager medicin og kontrolleres af en dygtig læge, der 
har forsikret, at hun nok skal blive kureret.  
Indsamlingen til de tre forældreløse børn blev iværksat i slutningen af juni 2013. Det drejer 
sig om et hittebarn, der blev efterladt som spæd ved en flodbred og har fået navnet Musa, 
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som betyder Moses, og to brødre, Arnold og Rodney på henholdsvis 5 og 3 år, hvis forældre 
omkom i en trafikulykke. Indsamlingen resulterede i, at vi i august kunne sende godt 2300 
kr. af sted til børnenes forsørgelse. Med de indsamlede penge kunne lille Musa forsørges 
med tøj, mad og medicin, og han har nu fået en god plejefamilie. De to større drenge kunne 
få sko og tøj samt skolegang for én periode. Brødrene bor hos en onkel i Kanungu, som ikke 
har råd til at betale skolepengene. Det er glædeligvis lykkedes at finde en fast skolesponsor 
til storebror Arnold – faktisk via foreningens Facebook-gruppe. Lillebror Rodney, der går i 
forskolen, har endnu ingen fast sponsor, men en superflot indsamling på Giersings Realskole 
i Odense op til jul har betydet, at han er sikret skolegang i hele 2014. Både fra Støtteforenin-
gen og fra Uganda lyder der stort tak for dette!  

 Lige godt 8000 kr. – 4 % – gik til et nyt initiativ, som vi søsatte i begyndelsen af 2013. Det 
drejer sig om forsyning af større skolepiger med genbrugelige menstruationsbind. Bindene 
hedder AFRIpad, og er et innovativt produkt fra en lille iværksættervirksomhed i Uganda. 
De udgør en billig og robust løsning på et stort problem, nemlig at pigerne for det meste bli-
ver væk fra skole under deres menstruation, fordi de ikke har råd til engangsbind. Ved at for-
syne dem med bind kan deres udbytte af skolegangen altså forøges markant. Via en uddeling 
på 1800 kr. i januar muliggjorde vi indkøbet af AFRIpads til 430 piger under Mend the Bro-
ken Hearts–Ugandas omsorg. Der blev nedsat en lille gruppe bestående af otte ansvarsbevid-
ste piger – heriblandt nogle af vore sponsorpiger – til at stå for indkøb, distribution og de-
monstration til de mange piger. Som resultat af uddelingen af bindene var der ingen af pi-
gerne, der havde fravær fra skolen eller missede eksaminer på grund af menstruation i årets 
første skoleperiode. Efter denne succesfulde prøveperiode valgte vi at arbejde med at gøre 
ordningen permanent. I første omgang sponserede vi i august med godt 6200 kr. et sæt AF-
RIpads, der rækker til et års brug, til hver af de 430 piger i ordningen. Vi iværksatte desuden 
en kampagne, hvor man kan blive fast sponsor og sikre 3 piger uafbrudt skolegang for hver 
50 kr., man donerer pr. år. Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne mulighed, for 
det er en måde, hvorpå man kan hjælpe rigtig meget for et beskedent beløb. Beløbet er et ga-
vebidrag og derfor oven i købet berettiget til skattefradrag. 

 De sidste godt 3000 kr. eller knap 2 % af årets uddelinger gik til den årlige konference i Ka-
nungu og til kunstprojektet. Konferencen om forebyggelse og bekæmpelse af hiv/aids og an-
dre sygdomme, herunder seksuelt overførte, blev i lighed med sidste år støttet med godt 
2300 kr. Det er fjerde gang, vi giver tilskud til konferencen, der arrangeres af Mend the Bro-
ken Hearts–Uganda og andre lokale organisationer. På konferencerne motiveres og kvalifice-
res unge til at udbrede indsatsen mod sygdommene i lokalsamfundene. 

Således nåede vi gennem årets uddelinger, og jeg skal nu kort omtale de aktiviteter og begivenheder, 
der har været i foreningen herhjemme i løbet af 2013. 
 
Lad os starte med generalforsamlingen for et år siden, hvor bestyrelsen fik et nyt medlem, idet Anne-
Lise Skou blev valgt til den ledige post for en etårig periode. Efter generalforsamlingen holdt Grethe 
Leopold et fængende billedforedrag om den store medlemsrejse i sommeren 2012, og derpå under-
holdt Paola Righetti og Marco Scimemi Jensen med oplevelser og erfaringer med jordsækbyggeri, 
kurvefletning og meget mere fra deres ophold hos Mend the Broken Hearts–Uganda i foråret 2013. 
 
I september havde vi noget af vor ugandiske kunst udstillet på Holluf Pile Bibliotek i Odense i for-
bindelse med et temaarrangement. Vi fik skab lidt synlighed om foreningen og dens formål, men 
arrangementets natur tillod os ikke at foretage direkte salg. 
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Året sluttede med en særdeles glædelig begivenhed, idet vi i december atter blev tilgodeset med en 
bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Denne gang drejede det sig om hele 
30.000 kr., og de var øremærket til AFRIpads-initiativet og tilskud til de årlige konferencer i Ugan-
da. Det er foreningens fjerde bevilling fra fonden, og vi er meget taknemmelige for denne store op-
bakning! 
 
Til de absolut mindre positive begivenheder hører, at Ugandas parlament kort før jul vedtog en om-
stridt lov, der dikterer meget strenge straffe for homoseksuel aktivitet. Fængsel på op til livstid kan 
man efter den nye lov idømmes for at være part i et homoseksuelt forhold, og desuden er der anmel-
depligt, så f.eks. familie og venner straffes med fængsel i 3 år, hvis de undlader straks at anmelde et 
homoseksuelt forhold, som de har kendskab til. Loven er i klar modstrid med FN's menneskerettig-
heder, som Uganda har tilsluttet sig – og i øvrigt også med Ugandas egen forfatning.  
Vor holdning i bestyrelsen er klar: Loven er modbydelig og helt uacceptabel. Dette har vi udtrykke-
ligt og i flere omgange tydeliggjort for vore partnere i Uganda. Vi har sikret os, at Mend the Broken 
Hearts–Uganda ikke har nogen offentlig holdning, der støtter loven. Vi må dog erkende, at folke-
stemningen i Uganda desværre er overvejende for loven, og at det kan få meget alvorlige konsekven-
ser at gå imod loven offentligt. Derfor har vi ikke krævet, at organisationen offentligt tager afstand 
fra loven. Vi har vurderet, at vore interesser for øjeblikket varetages bedst ved neutralitet i offentlig-
heden i Uganda – men der er fortsat ingen tvivl om Støtteforeningens holdning, som er en klar for-
dømmelse af loven. Det er vort håb, at der med tiden langsomt kan ske en holdningsbearbejdelse. 
Loven blev indført med præsident Musevenis underskrift den 24. februar i år.  
 
Årets allersidste dage gik for formandens vedkommende med at forberede en ferietur til Afrika 
sammen med fire andre medlemmer i begyndelsen af det nye år, hvor bl.a. Uganda og nogle af Mend 
the Broken Hearts–Ugandas projekter skulle besøges som en del af turen. Forberedelserne omfattede 
pakning af fem store tasker med tøj, sko, bøger, tøjdyr, babylegetøj og personlige gave til bl.a. spon-
sorbørn. Turen blev påbegyndt den 2. januar 2014, og dens omtale hører derfor hjemme i næste års 
beretning. Dog er nogle af de mange indtryk og oplysninger fra turen blevet nævnt i det seneste ny-
hedsbrev, ligesom de har muliggjort en masse konkrete opdateringer på foreningens hjemmeside.  
 
Som afslutning på denne beretning vil jeg udtrykke bestyrelsens vurdering af årets resultat: Med en 
årsindtægt på 195.916,95 kr., der resulterede i et overskud på 4390,52 kr., kontingentbetaling fra 330 
medlemmer og bidrag fra hele 137 gavegivere, anser vi året 2013 for særdeles tilfredsstillende. For 
femte gang i træk opfyldte foreningen ved årets udgang de betingelser, som SKAT stillede for at 
godkende almennyttige og almenvelgørende foreninger til at modtage fradragsberettigede gaver. 
Desuden har vi været med til at igangsætte meget og opnået store resultater, der har gjort en forskel i 
Uganda. Vi takker alle, der har bakket op om foreningen og dermed bidraget til opnåelsen af de flotte 
resultater. Vi håber på jeres støtte i 2014 også!                                                        
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