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Årsberetning 2014 

Året 2014 blev indledt med et besøg i Afrika, idet formanden sammen med fire andre af Støttefor-

eningen til selvhjælp i Ugandas medlemmer tidligt om morgenen den 2. januar steg om bord på en 

flyver sydover i Billund. Rejsen var en selvbetalt ferietur, der blandt andet bragte os til Uganda – 

naturligvis. Her besøgte vi en lang række af Mend the Broken Hearts–Ugandas projekter – herunder 

skrædder-, frisør- og snedkerprojekterne. Snedkerprojektet blev jo iværksat på baggrund af en bevil-

ling fra Støtteforeningen i 2009 og har siden udviklet sig meget. Vi var også på besøg i kunstprojek-

tet, som vi også har støttet gennem årene, samt et kurvefletningsprojekt. De er alle velfungerende 

projekter, hvor mange hundrede mennesker tilsammen er blevet oplært til at ernære sig selv. Desu-

den var vi på inspektion i det meget fine jordsækhus, som foreningen har finansieret. Vi havde den 

ære at foretage den officielle indvielse af huset, der stod helt færdigt og var klar til at blive taget i 

brug som skole for elever fra det fattige lokalområde. Vi besøgte også et biavlsprojekt, hvor familier 

med små stykker jord får indkomst via honningproduktion i en lokal sammenslutning. Det gjorde 

stort indtryk at mødes med de energiske frivillige bag de mange projekter. De er virkelig engagerede 

i at skabe nogle gode betingelser for deres medmennesker. Det er absolut en forudsætning for, at 

hjælpeprojekterne kan iværksættes og gennemføres med så stor succes, som det er tilfældet. Det er 

altså det, der er grundlaget for, at den økonomiske støtte, vi er i stand til at yde herhjemmefra, om-

sættes til resultater og gør en enorm forskel. 

En af de ildsjæle, der gør en helt ubeskrivelig indsats, er Sheilah Ampaire i Mbarara. Vi besøgte 

hende på hendes børnehjem, der glædeligvis var næsten helt genetableret efter branden den 5. okto-

ber 2013, som blev omtalt i sidste års beretning. Vi blev som sædvanlig rigtig godt modtaget med 

sang og dans og mange søde hilsner. Vi overrakte gaver til børnehjemmet – blandt andet masser af 

tøj, fodtøj og legetøj – foruden gaver til Sheilah og til de tilstedeværende sponsorbørn. Andre spon-

sorbørn mødte vi hos formand Stephen Tumwebaze i Kanungu og hos hans mor i Rwentobo. 

Som afslutning på de otte dage i Uganda havde vi en enestående lejlighed til at besøge Ugandas par-

lament som særlige gæster hos Mend the Broken Hearts–Ugandas protektor Dr. Chris Baryomunsi, 

der er parlamentsmedlem fra Kanungu-området. Han tog sig god tid til os, og det var yderst interes-

sant at diskutere emner som udviklingsarbejde, sundhed, offentlig skolegang og endog homoseksuel-

les rettigheder med ham. 

 

2014 var et stort jubilæumsår, idet Støtteforeningen fyldte fem år, og Mend the Broken Hearts–

Uganda fyldte 10 år. Jubilæerne blev fejret ved generalforsamlingen lørdag den 10. maj. Ved jubilæ-

umsarrangementet efter generalforsamlingens formelle dagsorden fortalte formanden i ord og bille-

der om Støtteforeningens baggrund, tilblivelse og resultater – fra sit eget første møde med Uganda i 

1996 til i dag, hvor hundredvis af mennesker er blevet hjulpet til at klare sig selv gennem forenin-

gens støtte. Dernæst gav gæstetaler Karsten Laursen et levende og inspirerende indblik i sine spæn-

dende oplevelser i Uganda og erfaringer med det udviklingsarbejde, som danske bistandskroner er 

med til at finansiere gennem en stor organisation som Mellemfolkeligt Samvirke. Der blev desuden 

givet en præsentation sendt fra Mend the Broken Hearts–Ugandas formand, Stephen, om den ugandi-

ske organisations baggrund, arbejde og betydningen af samarbejdet med os fra Danmark, og endelig 

blev der overbragt en lille hilsen fra Mend the Broken Hearts–Ugandas protektor, Chris. Jubilæums-

dagen blev afsluttet med hyggelig spisning på Restaurant Carlslund. Jubilæerne markerer et par vig-

tige milepæle for vore to organisationer og vidner om levedygtighed, fremskridt og parløb. Vi ser 

frem mod mange kommende jubilæer og ikke mindst en masse gode resultater på vejen dertil! 

 

Og nu til en gennemgang af årets uddelinger. Vi satte igen i 2014 rekord, idet hele 212.441 kr. blev 

uddelt efter formålsparagraffen.   
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 Igen i 2014 gik den største andel af midlerne til skolegang for vore sponsorbørn. Det blev til 

knap 118.000 kr. svarende til lige godt 55 % af årets totale uddelingsbeløb. På ny var skole-

pengebeløbet noget højere end året forinden. Modsat tidligere skyldtes dette dog ikke væ-

sentlige stigninger i skolepengetaksterne, men derimod snarere, at mange elever rykkede til 

dyrere klasser. Således tog tre elever springet fra grundskolen til den noget dyrere mellem-

skole, mens to gik fra mellemskolen over i overbygningen (gymnasiet). Desuden gik hele ot-

te elever i 2014 i afgangsklassen i mellem- eller overbygningsskolen, hvilket er forbundet 

med et særligt eksamensgebyr til hver af de tre perioder. Dette dækkes også af sponsoratet. 

Endelig blev der tegnet et nyt sponsorat – af Arnold med de trafikdræbte forældre omtalt i 

sidste års beretning – ligesom hans lillebror Rodney kom i skole via penge fra en indsamling 

i 2013. Posten på de knap 118.000 dækker således over skolegang for 34 børn og unge, 

hvoraf mange også får kost og logi. Sponsoraterne steg ikke i pris i 2014, og prisstigninger 

forventes heller ikke i 2015.  

Med udgangen af 2014 afsluttede to piger, Babra og Brendah, overbygningsskolen med be-

stået eksamen og forlod dermed skolesponsorprogrammet. Det er vort udgangspunkt, at pro-

grammet højest tager eleverne til dette niveau, som kan sammenlignes med studentereksa-

men. De er dermed langt bedre stillet end det store flertal af børn og unge fra samme kår, og 

vi er sammen med deres sponsorer glade for at have gjort dette muligt for de to piger. De er 

begge tilknyttet Sheilahs børnehjem, og det er nu vort håb, at de kan få job og hjælpe de øv-

rige børn hos Sheilah. Deres færdiggørelse har betydet plads til et par nye små piger i spon-

sorprogrammet. 

 Næstflest af de uddelte penge i 2014 gik til børnehjemmet hos Sheilah Ampaire i Mbarara.– 

nemlig knap 36.000 kr. eller 17 %. Beløbet består dels af de tre årlige beløb på cirka 7500 

kr. til forsørgelse af børnene i skoleferierne, dels af to ekstraordinære uddelinger. Den ene af 

de sidstnævnte var 1 million ugandiske shillings (godt 2200 kr.), som blev overrakt til 

Sheilah under besøget i januar som en hjælp til genopbygningen af børnehjemmet efter 

branden i oktober 2013. Den anden udgjorde 5 millioner shillings (cirka 11.300 kr.) og 

stammede delvis fra en fantastisk flot indsamling ved elever på Kirstinebjergskolen, afd. 

Høgevej i Fredericia. Den gjorde det blandt andet muligt at indkøbe en god køjeseng og for-

sikre børnehjemmet mod fremtidige hændelser. Vi vil fremover betale den årlige forsik-

ringspræmie. Det skal også bemærkes, at flotte bidrag fra en række medlemmer – herunder 

Giersings Realskole – i slutningen af 2014 muliggjorde, at vi her i 2015 har kunnet bedre so-

vefaciliteterne på børnehjemmet yderligere. 

 Tredjestørst var andelen af de uddelte penge til Mend the Broken Hearts–Uganda i form af 

de to uspecificerede halvårlige rådighedsbeløb. Det blev til godt 32.000 kr. eller 15 %. Af 

det første af disse beløb i 2014 blev en stor del brugt på behandling af en række børn under 

organisationens omsorg: Fem skolebørn blev behandlet efter lynnedslag, 20 for malaria og 

tyfus (herunder Sarah) og 13 for dysenteri. Desuden blev der betalt føde til hittebarnet Musa 

samt vand og elektricitet i Sheilahs børnehjem. Det andet beløb blev uddelt i oktober, og det 

er ligeledes medgået til en lang række behandlinger, herunder for ubehageligheder som ty-

fus, diarre, malaria, fnat, sengelus og jiggers. Det har også dækket tømning og reparation af 

et latrin på en af organisationens skoler, indkøb af myggenet samt mad og tøj til børnene i 

Mbarara.  

 Den fjerdestørste post var på godt 12.000 kr. eller knap 6 % og gik til den årlige konference i 

Kanungu. Der er tale om et beløb, der er cirka fem gange så højt som det, vi har ydet i til-

skud de foregående år. Det skyldes den bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo 
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Gruppen, som vi blev tilgodeset med i december 2013, hvor halvdelen var øremærket til 

konference. Konferencen fandt sted den 17.-18. december 2014 og havde titlen HIV/AIDS 

and Adolescent Sexual Reproductive Health. Mend the Broken Hearts–Uganda var hovedar-

rangør og samarbejdede med lokale myndigheder om afholdelsen. I konferencen deltog cirka 

200 unge fra flere distrikter. Målet var at skabe forøget viden og opmærksomhed om 

hiv/aids, forplantning og sundhed blandt de unge og inddrage dem i problemafhjælpningen. 

Konferencen var som de tidligere års lignende konferencer en succes. Vort bidrag udgjorde 

27 % af konferencens totalbudget, og vi har modtaget takkecertifikater og en udførlig rap-

port. 

 Dernæst følger en post på lige over 8000 kr. – 4 % – til AFRIpads, altså genbrugelige hygi-

ejnebind til større skolepiger, som dermed ikke føler sig nødsaget til at pjække i deres men-

struationsperioder. For pengene forsynedes 430 piger med et sæt, der holder et år. Program-

met er virkelig succesfuldt, da deres udbytte af skolegangen forøges markant. Finansieringen 

stammer dels fra den anden halvdel af førnævnte bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond 

i Novo Gruppen, dels fra donationer og sponsorater fra medlemmer. Ved årets udgang var 

der 10 faste AFRIpads-sponsorer med sponsorater på mellem 50 og 250 kr. (mellem tre og 

15 piger), og vi håber, at dette antal vil vokse, så sponsorprogrammet kan tage over fra 2015, 

når beløbet fra Honorarfonden er brugt op. 

 Lidt over 5000 kr. svarende til godt 2 % af de uddelte midler gik til iværksættelsen af et pro-

jekt, hvor unge oplæres i at fremstille kunstfærdige træskjolde. Projektet havde sammen-

hæng med det meget velkørende snedkerprojekt, som jeg nævnte i starten, samt med Mend 

the Broken Hearts–Ugandas omfattende kunstprojekt, som vi også har støttet gennem årene. 

Dette træskjoldsprojekt, som blev iværksat i maj, omfattede et cirka tre måneder langt kursus 

for 18 unge mænd og kvinder, der havde forladt skolen og haft svært ved at finde beskæfti-

gelse. Vor bevilling finansierede projektet fuldt ud og medgik til træ, værktøj, lidt løn til læ-

remesteren David og øvrige fornødenheder til kurset. Efter oplæringen kunne de unge tage 

tilbage til de fire distrikter, de kom fra, og ernære sig selv samt hjælpe andre i gang via deres 

nyerhvervede evner. Træskjoldene sælges som pynt og souvenirs til lokale og turister. Vi har 

i øvrigt udvalgte modeller, som man kan erhverve gennem os her i Danmark. Der er tale om 

endnu et meget vellykket selvhjælpsprojekt, som vi kan være stolte af. 

 De sidste godt 1200 kr. – 0,6 % – gik til kunstprojektet og faldt i forbindelse med turen i ja-

nuar. Vi hjembragte blandt andet et antal kurve. 

I forsøget på at skaffe midler til de mange gode initiativer, som vi gerne vil støtte, har bestyrelsen 

lavet ansøgninger til et par fonde i løbet af 2014. Den ene er Medarbejdernes Honorarfond i Novo 

Gruppen, som vi har haft succes hos hele fire gange tidligere med bevillinger på totalt 87.000 kr., 

senest 30.000 kr. i december 2013. Vi opnåede desværre ingen bevilling i 2014, hvor vi søgte pr. 1. 

oktober. Den anden er Civilsamfundspuljen, der består af statslige midler, som private organisationer 

med partnerorganisationer i ulande kan søge – dvs. det passer fint på Støtteforeningen og Mend the 

Broken Hearts–Uganda. Det var oplagt at søge denne pulje om støtte til et initiativ fra Mend the 

Broken Hearts–Uganda til et omfattende projekt, der skulle udvikle samfundet i Kanungu. Projektop-

lægget blev bearbejdet og tilpasset, og en – synes vi selv – godt gennemarbejdet ansøgning blev 

sendt til Civilsamfundspuljen pr. 1. september. Desværre fik vi afslag, men vi lod os ikke slå ud, 

blandt andet fordi der var mange positive tilkendegivelser i evalueringen, herunder en opfordring til 

at genansøge. I tæt samarbejde med Mend the Broken Hearts–Uganda fik vi indsnævret og tilpasset 

projektet yderligere og indsendt en ny ansøgning pr. den følgende frist den 15. december. Vi har for 

nylig modtaget svar på denne nye ansøgning, og der var beklageligvis igen tale om et afslag. Dog var 
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der denne gang endnu mere positive toner i evalueringen, ligesom vi atter blev opfordret til at genan-

søge. Vi føler, at vi ikke er så langt fra at kunne slippe igennem nåleøjet, og vi vurderer, at lidt råd-

givning fra sammenslutningen Civilsamfund i Udvikling (CISU) vil kunne bringe os det sidste styk-

ke mod en ansøgning, der giver pote. 

 

Som modvægt til de lidt nedslående resultater på ansøgningsfronten i 2014 var der også et markant 

lyspunkt: I løbet af juli måned rundede den samlede indtægt i Støtteforeningens levetid nemlig 1 

million kroner. Dette kan vi alle med rette være stolte af! Særlig når det tilføjes, at over 95 % af fore-

ningens samlede udgifter i de første seks regnskabsår er sendt direkte til hjælpearbejdet i Uganda. 

Det er helt unikt blandt velgørenhedsorganisationerne! 

 

En meget betydelig del af vore årlige indtægter kommer efterhånden ind via betalingsservice. Såle-

des var der tale om 50.150 kr. i alt i 2014. Dette var fordelt på 51 indbetalere. De betalte i alt kontin-

gent for 101 personer og gave på mindst 200 kr. fra 23 personer. Det er en stor administrativ lettelse, 

at så mange har valgt at benytte betalingsservice. 

  

Vi har i 2014 indført endnu en betalingsmulighed, nemlig Swipp. Dermed kan man overføre sit kon-

tingent og støttebidrag direkte fra sin smartphone uden brug af netbank og nøglekort – nemt og hur-

tigt! Der er endnu ikke så mange, der har benyttet denne nye mulighed, men vi forventer, at den vin-

der større indpas. Det er win-win, da det er nemt for betaleren og samtidig gratis for os. 

 

Til sidst vil jeg udtrykke bestyrelsens vurdering af årets resultat: Årsindtægten slog med 208.244,06 

kr. endnu en gang rekord, hvilket har været tilfældet hvert år siden stiftelsen. Årsresultatet blev et 

underskud på 8542,25 kr., som egenkapitalen dog fint kan dække. Vi modtog kontingentbetaling fra 

311 medlemmer og bidrag fra 106 gavegivere – sidstnævnte vel at mærke trods en regelstramning 

indført i løbet af året, så ens gave skulle lyde på mindst 200 kr. frem for 50 kr., for at man tæller med 

som gavegiver. Der blev arbejdet hårdt for at opfylde kravet til medlemstallet (over 300) og det 

strammede gavegiverkrav (over 100 à 200 kr.), idet begge krav skulle opfyldes inden den 1. oktober, 

for at vi kunne opretholde vor godkendelse hos SKAT. Det nåede vi, og det er vi stolte af, og vi vil 

gerne sige mange tak til alle, der hjalp til! Bestyrelsen anser på baggrund af ovennævnte gennem-

gang året 2014 for tilfredsstillende. Vi har endvidere igangsat og udrettet meget i Uganda, og vi tak-

ker alle, der har bakket op om foreningen og dermed bidraget til opnåelsen af de flotte resultater. Må 

vi også kunne regne med jeres støtte i 2015!                                                        
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