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Årsberetning 2015 

Lad det være sagt med det samme: 2015 blev et år præget af fremgang, travlhed og epokegørende 

nyt for Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Det blev til rekorder både på indtægtssiden og for 

medlemstallet, og foreningen modtog meget flotte bevillinger til store og krævende projektaktivite-

ter. Desuden fik vi iværksat nye initiativer og udvidet igangværende, så vor hjælp til selvhjælp nu 

rækker ud til endnu flere. 

 

Bestyrelsen fik ved generalforsamlingen lørdag den 21. marts 2015 et nyt medlem, nemlig civilinge-

niør Casper Frydendal Nørgaard. Han blev valgt som afløser for Linda Eeg Ellitsgaard, der takkede 

af efter seks år som bestyrelsesmedlem og næstformand. Casper har besøgt Uganda sammen med 

formanden i 2010, og vi er glade for at have fået en ny kvalificeret kraft i bestyrelsen. Bestyrelsen 

valgte efterfølgende Jens Eeg Ellitsgaard som ny næstformand og Anne-Lise Skou som sekretær. 

Anne-Lise er desuden foreningens kontaktperson i netværksorganisationen Civilsamfund i Udvikling 

– kaldet CISU – som vi efter drøftelse på generalforsamlingen valgte at melde os ind i. Dette har 

givet adgang til professionel rådgivning i forbindelse med ansøgning om statslige midler, ligesom vi 

har mulighed for at deltage i kurser, der øger vore kompetencer og indsigt. Desuden kan vore inte-

resser og meninger blive udtrykt med større vægt gennem CISU. Vi har blandt andet været aktive 

med et opråb til politikere i forbindelse med statens drastiske nedskæringer af udviklingsbistanden 

ved den seneste finanslov. 

 

I Uganda blev Mend the Broken Hearts–Ugandas protektor, Dr. Chris Baryomunsi, pr. 1. marts 2015 

udnævnt til 1. vicesundhedsminister. Dr. Baryomunsi, der også er parlamentsmedlem valgt i Kanun-

gu-området (og genvalgt ved parlamentsvalget den 18. februar 2016), er akademisk uddannet i folke-

sundhed og har i mange år som politiker og ressourcestærk civilsamfundsborger arbejdet for forbed-

ringer af sundhed og uddannelse for de fattigste. Bestyrelsen ser udnævnelsen som rigtig god for 

Mend the Broken Hearts–Ugandas mission, nemlig fremme af levevilkårene for de mest udsatte. Vi 

har lykønsket ham og modtaget hans tak og hilsner til alle jer, der støtter arbejdet gennem Støttefor-

eningen.  

 

I 2015 uddelte foreningen 200.241 kr. til hjælpearbejdet i Uganda, hvilket udgør hele 97,8 % af de 

samlede udgifter. Uddelingerne fordeler sig på følgende poster, som jeg nu vil beskrive. 

 Som de seneste år gik den største andel af midlerne til skolegang for vore sponsorbørn. Det 

blev til godt 113.400 kr. svarende til knap 57 % af årets totale uddelingsbeløb. Beløbet dæk-

kede skolepenge og diverse fornødenheder for 34 børn og unge i forskolen, grundskolen, 

mellemskolen eller gymnasiet. De fleste har personlige sponsorer, som yder et årligt sponso-

rat, der ikke er steget i pris i det seneste par år. Der blev oprettet tre nye sponsorater i 2015. 

Heraf betaler foreningen for det ene (Rodney), så vi nu har fire skolebørn uden personlige 

sponsorer. Der er i øvrigt lige nu rigtig mange små forældreløse børn, der søger sponsorer til 

for- og grundskolen, f.eks. det ved tidligere lejligheder omtalte hittebarn Musa. Derfor vil vi 

meget opfordre til, at man melder sig som skolesponsor, hvis man for et forholdsvis beske-

dent årligt beløb vil gøre en kæmpe forskel for et barn. To piger, Rakel og Angel, har ved 

årets slutning færdiggjort gymnasiet og har dermed forladt skolesponsorprogrammet. 

 I 2015 gik næstflest af de uddelte penge til de to uspecificerede halvårlige rådighedsbeløb til 

Mend the Broken Hearts–Uganda. Det drejer sig om godt 29.600 kr. eller knap 15 %. Med 

disse midler bidrager vi til organisationens indsats mod akutte problemer og dens dækning af 

aktuelle småbehov. Beløbet sendt i foråret 2015 gik til støtte til skolegang for otte udsatte 

børn, malariabehandling af forskolebørn, behandling og mad til hittebørn, akutte sygdoms-
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behandlinger til svage i lokalområdet og en begravelse. Beløbet, som vi sendte i efteråret 

2015, har vi endnu ikke modtaget en opgørelse over. Der er god brug for disse halvårlige be-

løb, og det er vigtigt, at vi på denne måde hjælper uden at skulle reagere og overføre mindre 

beløb fra Danmark fra sag til sag.  

 Tredjestørst var andelen af de uddelte penge til børnehjemmet hos Sheilah Ampaire i 

Mbarara – nemlig 29.450 kr. svarende til ligeledes knap 15 %. Uddelingen består som ud-

gangspunkt af tre årlige beløb på cirka 7000 kr. til forsørgelse af børnene i skoleferierne 

samt et mindre beløb til dækning af den årlige præmie til forsikring af børnehjemsbygnin-

gerne (700 kr.). Dertil kan komme diverse ekstraordinære uddelinger. I 2015 var der tale om 

en ekstrabevilling på cirka 7000 kr. til indkøb af madrasser, tæpper og køjesenge til børnene 

i begyndelsen af året samt en forhøjelse af feriebeløbet med små 2000 kr. i efteråret. Med de 

bedre sovefaciliteter sover børnehjemsbørnene varmt, tørt og godt uden så stor risiko for at 

blive syge, og efterårets ekstrabidrag blev anvendt på anskaffelse af vigtig medicin.  

I øvrigt kan det med 67 børn og unge op til 25 år samlet under ét tag vanskeligt undgås, at 

seksuel aktivitet bliver et tema. Det blev erfaret på Sheilahs børnehjem, og fra Støtteforenin-

gens side opfordrede vi til at sætte prævention på dagsordenen. Sheilah bifaldt idéen og søg-

te rådgivning ved en klinik. Det resulterede i, at de ældste drenge og piger fik vejledning af 

en læge og en jordemoder. Der blev lavet et program med jordemoderen omfattende besøg 

hos pigerne på børnehjemmet en gang om måneden, graviditetskontrol, prævention og vej-

ledning i tæt samarbejde med de to ældste piger, Brendah og Babra. Problemet blev afhjulpet 

på en hensigtsmæssig måde, og vi anser dette som et væsentligt fremskridt på dette tabube-

lagte nøgleområde. 

 Den fjerdestørste post var på knap 15.500 kr., hvilket er lidt under 8 % af det uddelte totalbe-

løb. Denne post dækker over et nyt initiativ, nemlig faglig uddannelse. Initiativet omfatter 

såvel korte erhvervsuddannelser som videregående uddannelser for unge mennesker tilknyt-

tet organisationen i Uganda. Konceptet er, at de unge får sponseret en passende uddannelse, 

mod at de forpligter sig til at betale sponsorpengene tilbage over en årrække, når de efter 

endt uddannelse er kommet i arbejde og får løn. Pengene kan så genbruges til f.eks. uddan-

nelse af andre unge. Vi iværksatte konceptet midt på året, hvor ni drenge i alderen 16-23 år 

fra børnehjemmet hos Sheilah påbegyndte etårige uddannelser som mekanikere (fem af dem) 

og chauffører (fire). Disse drenge er alle gået ud af skolen før gymnasiet (nogle endda i 

grundskolen) og har nu fået muligheden for at tage en genvej til jobs frem for at forsøge sig 

med endnu flere år i skolen. Uddannelserne inkluderer personlige værktøjskasser til mekani-

kerne og kørekort til chaufførerne. Drengene vil over fire år betale pengene tilbage til børne-

hjemmet, hvor deres brødre og søstre så også får glæde af dem i form af forsørgelse og ud-

dannelse. Vi omtalte initiativet på sidste års generalforsamling og fik i den forbindelse nogle 

bidrag ind, der hjalp med finansieringen for de ni drenge.  

Senere på året besluttede vi at udvide ordningen, idet vi nu også tilbyder sponsorer til unge, 

der har færdiggjort deres skolegang, at de kan fortsætte skolesponsoratet som et uddannel-

sessponsorat for deres sponsorbarn, hvis det måtte ønske det. Prisen er nogenlunde den 

samme som for gymnasieforløbet, og konceptet med tilbagebetaling er det samme, så spon-

sorpengene senere også kan gavne andre børn og unge. Konkret er to sponsorpiger, Rakel og 

Angel, som blev studiner ved årsskiftet, nu på denne ordning. De får videregående uddannel-

ser inden for henholdsvis virksomhedsledelse og sundhed.  

Sidst, men ikke mindst har vi fået mulighed for at sponsere eksamensbeviset for en pige ved 

navn Mellon, som for nogen tid siden blev færdiguddannet som laborant. Hun er tilknyttet 

børnehjemmet hos Sheilah, som har ladet hende gennemføre uddannelsen på kredit. Før 

gælden er betalt, har hun imidlertid ikke kunnet få udstedt sit eksamensbevis. Uden bevis er 
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det umuligt at få ansættelse, selvom hun faktisk i et stykke tid har haft lovning på et job på 

en lokal klinik. Mellon er en dygtig og engageret pige, der med sin faglige kunnen og hjælp-

somhed har været til stor nytte, når børnene på børnehjemmet har været syge, hvad de jo ofte 

er. Derfor lå det os meget på sinde at hjælpe hende med at få beviset i hus, så hun kunne 

komme i arbejde og tjene penge til forsørgelse af sig selv og de andre på børnehjemmet. Vi 

søgte penge hos Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen, som mod årets slutning til vor 

glæde bevilgede de fornødne 12.000 kr. til at betale gælden. Mellon vil over de kommende 

tre år af sin løn betale de bevilgede penge tilbage til børnehjemmet, så de kan bruges på for-

sørgelse, uddannelse og sygdomsbehandling af de andre børn og unge.  

Det er kun første halvdel af de ni drenges uddannelse, der er med i regnskabet for 2015. De 

øvrige beløb er betalt kort efter årsskiftet. 

 Derpå følger den femtestørste – og næstmindste – post på knap 8800 kr. til AFRIpads. Dette 

er godt 4 % af de samlede uddelinger. Det er tredje år, at vi forsyner et stort antal skolepiger 

med disse genbrugelige menstruationsbind. Bindene er en stor succes, idet pigerne kan 

komme i skole og til eksaminer, selvom de har menstruation. De får dermed fuldt udbytte af 

deres skolegang. Ordningen finansieres dels af 10 faste sponsorer, dels af øvrige bidrag fra 

medlemmer og dels af foreningens generelle midler. En gunstig vekselkurs og en mindre 

forhøjelse af det overførte beløb gjorde, at vi i 2015 kunne udvide ordningen fra at omfatte 

430 piger til hele 510. For 17 kr. dækkes en piges behov i et helt år, så der er ”value for mo-

ney” her! 

 Endelig bidrog Støtteforeningen med lige under 3500 kr. – knap 2 % af de uddelte midler – 

til årets konference om hiv/aids-bekæmpelse og seksuel sundhed og sikkerhed. Det er sjette 

gang, vi giver tilskud til Mend the Broken Hearts–Ugandas årlige konference. I år blev den 

arrangeret sammen med sundhedsuddannelsesmyndighederne i Kanungu-distriktet og fandt 

sted i Butogota på grænsen til Den Demokratiske Republik Congo den 17.-18. november. 

Den var vellykket. 200 unge fra fem lokale mellemskoler og gymnasier deltog. Disse moti-

veredes og kvalificeredes til at udbrede indsatsen i lokalsamfundene mod uønskede følger af 

seksuel aktivitet. 

Efter denne gennemgang af forvaltningen af foreningens midler i det forgangne år vil jeg nu fokusere 

lidt på vor anvendelse af tidsmæssige ressourcer. Rigtig megen tid og energi er blevet lagt i ansøg-

ningsarbejdet med formålet at skaffe midler til de initiativer, som vi gerne vil støtte. Særlig en an-

søgning til Civilsamfundspuljen har kostet tid. Som omtalt i sidste års beretning fik vi to afslag i 

2014. Efter drøftelse af situationen på generalforsamlingen 2015 valgte bestyrelsen at melde Støtte-

foreningen ind i CISU, hvilket gav adgang til professionel rådgivning. Anne-Lise og formanden var i 

Aarhus til rådgivningsmøde den 17. august, hvorpå det lykkedes at få udarbejdet en genansøgning til 

1. september. Til vor meget store glæde havde vi succes denne gang og modtog midt i november 

tilsagnet om bevillingen af det ansøgte beløb, cirka 387.000 kr., til det store toårige samfundsudvik-

lingsprojekt i Kanungu. Fra vi fik tilsagnet og op til projektstarten den 1. januar 2016, har vi haft 

travlt med forberedelserne. Der har været en del formaliteter og nye procedurer, som skulle indarbej-

des. Projektet er klart det største i foreningens historie. Midlerne i Civilsamfundspuljen kommer via 

finansloven, og forvaltning af statslige midler stiller større krav til økonomistyring og administration, 

end vi har været vant til. Blandt meget andet skal Støtteforeningen have en registreret revisor, hvor-

for der er nye navne på valg her ved generalforsamlingen. Projektets titel er Orphans and Other Vul-

nerable Children’s Households Development Project Kanungu. Dets formål er at forøge trivslen og 

livsvilkårene for udsatte børn i eksempelvis plejefamilier gennem styrkelse af børnenes rettigheder 

og muligheder i samfundet og iværksættelse af konkrete bæredygtige indkomstskabende projekter 

for deres husstande. Hovedparten af projektets faglige indsats vil naturligvis blive udført af vor 
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ugandiske partnerorganisation, mens Støtteforeningens rolle foruden tilsyn og administration bliver 

formidling af budskaber om menneskerettigheder, lige ret og muligheder for alle samt styrkelse af 

marginaliserede grupper. Dette indebærer bl.a. en rejse til Uganda i juli 2016. Der vil blive fortalt 

meget mere om projektet under punkt 8 på dagens dagsorden og naturligvis i nyhedsbrevene og be-

retningerne for de kommende to år, hvor projektet kører. Desuden er der på foreningens hjemmeside 

oprettet en særlig underside, som vi bestræber os på at opdatere med projektets fremdrift.  

 

Foruden de statslige midler i Civilsamfundspuljen har bestyrelsen søgt private midler hos bl.a. Med-

arbejdernes Honorarfond i Novogruppen, som vi jo gennem hele foreningens levetid har haft succes 

hos. Ved ansøgningsrunden i foråret blev vi tilgodeset med 20.000 kr., som vi naturligvis blev rigtig 

glade for. Fulde af optimisme valgte vi også at søge i efterårsrunden, og sørme om ikke det igen gav 

pote med en bevilling på 20.000 kr.! Som tidligere nævnt var de 12.000 kr. øremærket til at betale 

uddannelsesgælden for den unge laborant Mellon. De resterende 28.000 kr. er afsat til et projekt om 

forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektion, som Mend the Broken Hearts–Uganda har lavet 

oplægget til. Hageorm er en tarmsnylter, der kan føre til blodmangel, som er den væsentligste døds-

årsag blandt børn op til fem år i de fattige distrikter Kanungu og Kabale. Dette er et stort problem 

især i fattige familier og dermed blandt børnene i organisationens forskoler, som ofte er forældreløse 

børn anbragt i fattige plejefamilier. Problemets årsager er uhygiejniske toiletforhold, uvidenhed og 

manglende ressourcer til behandling. Projektet sætter ind over for disse problemer blandt en mål-

gruppe på 200 fattige husholdninger samt børnene i organisationens forskoler i de to nævnte distrik-

ter. Aktiviteterne omfatter oplysning om forebyggelse og diagnosticering af hageormsinfektioner og 

forbedring af de sanitære faciliteter hos målgruppen ved at forsyne latrinerne med betondæksler. 

Desuden undersøgelse af forskolebørnene for hageorm og gennemførelse af ormekur for de inficere-

de. Der forventes en betragtelig reduktion i dødeligheden og antallet af sygdomsudbrud blandt bør-

nene under fem år samt en væsentlig forbedring af sundhedstilstanden blandt de allermest trængte 

mennesker i disse meget fattigste egne. Selvom midlerne fra Honorarfonden er indgået i 2015, er 

projektet først igangsat i januar 2016 og gennemføres her i første kvartal. Totalbudgettet er på 32.600 

kr., hvoraf Honorarfonden altså har bidraget med flotte 28.000 kr. Vi er rigtig glade for og stolte af at 

kunne medvirke til at få realiseret dette vigtige projekt! 

  

Mens ansøgning og projektforvaltning kan være meget arbejdskrævende, er der især én anden ting, 

der letter arbejdsbyrden meget mærkbart, nemlig vor betalingsserviceordning, som mange heldigvis 

benytter. I 2015 fik vi 53.800 kr. ind den vej fordelt på 55 indbetalere. De betalte i alt kontingent for 

114 personer og gave på mindst 200 kr. fra 31 personer. Det sparer os megen tid på opkrævning, 

bogføring og udsendelse af eventuelle rykkere.  

  

Man kan jo også betale til foreningen via Swipp – nemt og hurtigt. Dog er det nu et nyt nummer, der 

skal bruges, da foreningen har skiftet telefonnummer. Fremover er nummeret 51152244, som det 

også er fremgået af det seneste nyhedsbrev 

 

Sluttelig vil jeg udtrykke bestyrelsens vurdering af årets resultat: Årsindtægten slog med 244.838,83 

kr. rekord som hvert år siden stiftelsen. Årsresultatet blev et større overskud på 40.074,54 kr. Det 

skyldes, at bevillingerne fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen på i alt 40.000 kr. blev 

modtaget i 2015, men først anvendes i 2016 (til uddannelse og hageormsprojektet). Vi modtog kon-

tingentbetaling fra hele 338 medlemmer og bidrag på mindst 200 kr. fra 127 gavegivere. Bestyrelsen 

anser på baggrund af gennemgangen ovenfor året 2015 for særdeles tilfredsstillende. Tusind tak for 

støtten, som vi håber på også at kunne regne med i 2016!                                                        

 

MJL 09.03.2016 / GF 2016   


