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Årsberetning 2016 

Det er et meget travlt og begivenhedsrigt år 2016, som jeg nu har fornøjelsen at berette om. Foruden 

alt det sædvanlige, som vi beskæftiger os med, var året præget af to bemærkelsesværdige, store pro-

jekter, nemlig hageormsprojektet og i særdeleshed det Civilsamfundspuljestøttede OVC-projekt.   

  

Det er sidstnævnte, jeg vil indlede med. Som omtalt i sidste års beretning og på et særligt indlæg ved 

generalforsamlingen den 12. marts 2016, er OVC-projektet med et budget på 399.999 kr. klart det 

største i foreningens historie. Af budgettet er 386.799 kr. en bevilling fra Civilsamfundspuljen og 

dermed statslige midler allokeret via finansloven. Vi har følgelig fået ny, registreret revisor til at 

revidere projektregnskabet såvel som foreningens årsregnskaber for 2016 og 2017. 

Projektets titel er Orphans and Other Vulnerable Children’s Households Development Project 

Kanungu. Dets formål er at forøge trivslen og livsvilkårene for udsatte børn i eksempelvis plejefami-

lier gennem styrkelse af børnenes rettigheder og muligheder i samfundet og iværksættelse af konkre-

te bæredygtige indkomstskabende projekter for deres husstande. Det begyndte den 1. januar 2016, og 

der er blevet arbejdet meget ihærdigt med det hen over hele året. Hovedparten af projektets faglige 

indsats er som planlagt blevet udført af Mend the Broken Hearts–Uganda, som har rapporteret flittigt 

og grundigt til os, hovedsagelig i månedlige statusrapporter. Ud over tilsyn og administration har 

Støtteforeningen også en aktiv rolle med formidling af budskaber om menneskerettigheder, lige ret 

og muligheder for alle samt styrkelse af marginaliserede grupper. Dette indebar en rejse til Uganda i 

juli 2016. Her var tre medlemmer af projektets styregruppe af sted, nemlig Anne-Lise Skou, som er 

foreningens CISU-repræsentant, Rune Møller Paulsen, der er foreningens kasserer og regnskabsan-

svarlig for projektet, samt undertegnede, der er projektansvarlig. Rejsen for to personer var betalt af 

projektet. Anne-Lises mand Eivind Skou deltog også i rejsen. Der blev tilbragt syv travle dage med 

projektbesøg i Kanungu, hvor indsatsområdet ligger, og vi fik et godt indblik i projektet. Fra møder 

med de lokale projektmedarbejdere og de kompetente og engagerede frivillige hjælpere fra lokalsam-

fundet samt besøg i nogle af de deltagende landsbyer fik vi bekræftet, at projektet er godt bygget op 

og kører efter hensigten, og at der er fin overensstemmelse mellem virkeligheden og de tilsendte 

beskrivelser. Rettighedsformidlingen, hvor vi skulle forsøge at gøre de almene landsbyboere bevidste 

om de universelle menneskerettigheder og de lighedsprincipper, som vi anser som vitale for skabel-

sen af et sundt og velfungerende samfund, forløb godt. Der var tale om tre forskellige typer aktivite-

ter. Den første var en mere end halvanden time lang direkte radioudsendelse i Kanungu FM en søn-

dag aften i primetime. Den næste var en heldagskonference i Kanungu med op imod 500 tilhørere fra 

indsatsområdets landsbyer samt inviterede repræsentanter fra lokale myndigheder mv. Den tredje var 

halvdagsseancer ude i fem landsbyer rundt om Kanungu by, hvor vi lavede oplæg om menneskeret-

tigheder med udgangspunkt i medbragte plancher og havde dialog med deltagerne om rettighederne, 

og hvorvidt de blev respekteret.  

Der vil blive fortalt meget mere om projektet og rejsen under punkt 8 på dagens dagsorden. Desuden 

er der på foreningens hjemmeside oprettet en særlig underside, som vi løbende har opdateret med 

projektets fremdrift og resultater. Dette fortsætter vi naturligvis med, ligesom de kommende nyheds-

breve også vil indeholde status på projektet i dets resterende løbetid. Det skal her endvidere nævnes, 

at der i oktober 2016 blev bragt en artikel i Ugeavisen Odense, hvori der fortælles om foreningens 

arbejde og særligt om Civilsamfundspuljeprojektet og sommerens rejse. Derudover har vi formidlet 

projekterfaringerne gennem diverse foredrag samt en erfaringsudvekslingsworkshop hos CISU i 

Aarhus. Kassereren har også besøgt CISU til et oplysningsmøde om regler og fremgangsmåder for 

den økonomiske rapportering. Det er jo CISU (Civilsamfund i Udvikling), som forvalter Civilsam-

fundspuljen, og som forening er vi medlem og kan f.eks. deltage i kurser og få gratis rådgivning i 

forbindelse med ansøgninger. For tiden vurderer bestyrelsen mulighederne for ansøgning om et nyt 

projekt i forlængelse af det igangværende. Ved tilsynsbesøget i juli og via projektrapporterne fra 
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MBHU er vi blevet opmærksomme på visse udfordringer/svagheder, som er relevante at adressere i 

kommende indsatser. 

 

Jeg vil nævne, at der kommer en rejse mere i forbindelse med OVC-projektet. Den kommer til at 

ligge ved projektets afslutning ved årsskiftet 2017-2018. Det er blevet besluttet, at alle medlemmer 

af foreningen får buddet om at rejse med – for egen regning, naturligvis. Turen bliver en blanding af 

projektbesøg i vore indsatsområder og sightseeing i landet. Vi har skitseret et program, som kan dan-

ne grundlag for turen, og dette vil blive præsenteret under punkt 8. Vi håber, at nogen af vore med-

lemmer kunne være interesserede i at tage med på denne tur, og det vil glæde os at tilrettelægge den, 

så alles interesser tilgodeses i videst muligt omfang. Turen er alle tiders chance for at se – eller gense 

– Uganda og få et unikt indblik i de lokale forhold såvel som den smukke natur med kyndige ledsa-

gere. 

 

Og nu til årets uddelinger. I 2016 uddelte foreningen 247.768 kr. til aktiviteter i Uganda. Medregnes 

midlerne fra Civilsamfundspuljen til OVC-projektet, bliver det samlede uddelte beløb til hjælpear-

bejdet 464.376 kr., hvilket udgør hele 98,1 % af foreningens samlede udgifter. Disse tal kan vi være 

stolte af! Uddelingerne fordeler sig på følgende poster, som jeg nu vil beskrive.  

 Årets klart største post er OVC-projektet med godt 216.600 kr. Udgiften til dette projekt 

modsvares af den bogførte indtægt fra Civilsamfundspuljen, og begge optræder som særlige 

poster i regnskabet. 

 Den største andel af de uddelte midler, når der ses bort fra OVC-projektet, udgjordes i 2016 i 

lighed med tidligere år af penge til skolegang for vore sponsorbørn. Her blev brugt knap 

107.200 kr. svarende til godt 43 % af årets totale uddelinger fraregnet OVC-projektet.  

Beløbet dækkede skolepenge og diverse fornødenheder for 33 børn og unge i forskolen, 

grundskolen, mellemskolen eller gymnasiet. De fleste har personlige sponsorer, som yder et 

årligt sponsorat. Der blev oprettet ét nyt sponsorat i 2016, nemlig for hittebarnet Musa, som 

jeg efterlyste en sponsor til i sidste års beretning. Seks unge mennesker, fire piger og to 

drenge, har ved årets slutning færdiggjort gymnasiet og har dermed forladt skolesponsorpro-

grammet. Tre af disse havde personlige sponsorer, mens foreningen betalte for de resterende 

tre. Dermed betaler foreningen nu kun for ét skolebarn (Rodney), hvorved der altså pr. 2017 

er frigivet nogle ressourcer, der kan anvendes til andre uddannelsesaktiviteter, som jeg 

kommer ind på senere. Det skal siges, at vi til stadighed modtager meldinger om nye små 

børn, der er blevet forældreløse under tragiske omstændigheder, så der kan bestemt godt 

bruges mange flere skolesponsorer. 

 Næstflest af de uddelte penge gik til faglig uddannelse – nemlig godt 34.500 kr., hvilket sva-

rer til knap 14 %. Dette er over en fordobling i forhold til 2015, hvor vi søsatte initiativet, 

der omfatter såvel korte erhvervsuddannelser som videregående uddannelser for unge men-

nesker tilknyttet organisationen i Uganda. I 2016 betalte vi for anden halvdel af de etårige 

uddannelser som mekaniker og chauffør, som ni drenge i alderen 16-23 år fra børnehjemmet 

hos Sheilah påbegyndte i 2015. De ni drenge er efterfølgende kommet i job og kan i det store 

hele forsørge sig selv. Endvidere blev det første år af de videregående uddannelser for de to 

piger Rakel og Angel finansieret. Her er der er tale om uddannelser inden for henholdsvis 

virksomhedsledelse (to års varighed) og sundhed (tre år), og pengene kommer i disse to til-

fælde fra de personlige sponsorer, der tidligere betalte deres skolegang. Fælles for alle de til-

godesete unge er, at de betaler uddannelsespengene tilbage over en årrække, når de efter endt 

uddannelse er kommet i arbejde og får løn, således andre børn og unge derefter også kan få 

gavn af pengene ved f.eks. at få en uddannelse. At denne model virker, har vi nu fået et kon-
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kret bevis på. Sidste år kunne jeg berette, at vi i slutningen af 2015 havde fået bevilget 

12.000 kr. af Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen til at betale for eksamensbeviset 

for den dygtige unge pige Mellon, der blev uddannet som hospitalslaborant. Det gjorde vi så 

i begyndelsen af 2016. Hun kunne dermed tiltræde et godt job på et statshospital kaldet 

Kitovu i Masaka-distriktet i det sydlige Uganda. Af sin løn er hun begyndt at tilbagebetale 

de bevilgede penge, hvilket sker over en treårig periode. En yngre pige fra børnehjemmet 

hos Sheilah, hvor Mellon selv er opvokset, nyder nu godt af dette, da det dækker hendes sko-

legang. Mellon er desuden fortsat tilknyttet børnehjemmet, hvor hun er en uvurderlig hjælp 

for de mange børn. Førhen var børnene hyppigt ramt af sygdom, men udbruddene er nu væ-

sentlig reduceret, idet Mellon med sine kompetencer og ressourcer kan forebygge og be-

handle effektivt. Det sparer rigtig meget på børnehjemmets budget, hvor behandlingsudgifter 

er en stor post. Dette er et meget håndgribeligt eksempel på, hvor vigtig investering i uddan-

nelse er.  

 Den tredjestørste uddelingspost var på 32.600 kr., godt 13 %, og her var der tale om midler 

til hageormsprojektet. Disse penge sendte vi ad én omgang i januar 2016, og som omtalt sid-

ste år kom de 28.000 kr. fra to bevillinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen i 

2015. Projektet omhandler forebyggelse og bekæmpelse af infektion med tarmsnylteren ha-

georm, som kan være dødbringende for især børn under fem år, da den kan føre til blodman-

gel. MBHU indledte det med at bevidstgøre befolkningen i indsatsområderne Kanungu og 

Kabale om projektet gennem radioudsendelser med mulighed for at ringe ind med spørgsmål 

samt holde en lang række oplysningsmøder i landsbyer og på skoler for forældre og andre 

borgere om hageormsinfektion, og hvordan og hvorfor man skal forebygge, opdage og be-

kæmpe. Plakater med information om hygiejneprocedurer såsom instruktion i grundig hånd-

vask blev trykt og hængt op på centrale offentlige steder. Der blev fremstillet og uddelt 115 

betondæksler (plader med hul) til latriner, hvilket har ført til stærk forbedring af de sanitære 

forhold hos 60 fattige familier med små børn og en række skoler og dermed en betragteligt 

nedsat sandsynlighed for infektion med hageorm. På visse skoler blev der opført nye og bed-

re toiletter, og flere skoler mv. har opsat håndvaskeanordninger med fodbetjent vippefunkti-

on og sæbe ved toiletterne. Som led i projektet blev MBHU’s forskolebørn endvidere under-

søgt for hageorm. Her viste afføringsprøver, at hele 39 % var inficerede. Diagnoseresultater 

fra de lokale sundhedsklinikker viste et lignende grelt billede. På denne baggrund besluttede 

sundhedsmyndighederne i Kanungu- og Kabale-distrikterne, at alle børn i målgruppen i alle 

skolerne i de to distrikter skulle massebehandles. Således endte næsten 133.000 børn i 689 

skoler med at få ormekur i et samarbejde mellem MBHU og myndighederne! Alle disse 

mange børn har fået ormemiddel og A-vitamin i pilleform og opfølgende behandling. Med 

myndighedernes mellemkomst og den deraf følgende kraftige udvidelse endte projektet med 

at have meget stor effekt, hvilket vi kan være meget stolte af. Samarbejdet med myndigheder 

og andre organisationer videreføres med forbedring af toiletforhold på skoler og andre of-

fentlige steder. Undervisningen af forældre og skolepersonale fortsættes fremadrettet, med 

fokus på gode hygiejneforhold og vigtigheden af, at børnene bærer sko for at undgå hage-

ormsinfektion. Det er en glæde at have kunnet medvirke til dette projekt, som var meget vel-

tilrettelagt af MBHU og blev gennemført med stor succes, og vi er naturligvis meget tak-

nemmelige for bevillingerne fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen, som mulig-

gjorde det. Projektet har virkelig bidraget til at forbedre sundhedstilstanden for mange af de 

allermest trængte mennesker meget bredt i de to involverede distrikter. Under juli måneds 

ophold i Kanungu oplevede Støtteforeningens udsendte de positive følger af projektet ved 

blandt andet besøg på tre omfattede skoler, og vi fik et særdeles godt indtryk af folkene bag. 
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Vi har oprettet et afsnit på foreningens hjemmeside med beskrivelse af og billeder fra dette 

projekt. 

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

Mbarara – nemlig knap 30.800 kr. svarende godt 12 %. Uddelingen består hovedsagelig af 

tre årlige beløb til forsørgelse af børnene i skoleferierne. Disse tre beløb var vi i stand til at 

hæve med en tredjedel til at udgøre cirka 9000 kr. i gennemsnit. Dertil kom godt 600 kr. til 

at dække præmien til husforsikring og desuden lidt ekstra penge til behandling og som særlig 

støtte op til jul, da der har været ekstraordinære behov på børnehjemmet.  

 I 2016 gik femteflest penge til de to uspecificerede halvårlige rådighedsbeløb til MBHU. Det 

drejer sig om knap 25.600 kr. eller godt 10 %. Med disse midler bidrager vi til organisatio-

nens indsats mod akutte problemer og dens dækning af aktuelle småbehov. Ordningen inde-

bærer en stor lettelse for os, idet vi dermed er fri for at skulle reagere akut på en masse kon-

krete sager, der opstår. Det er dejligt at se, at midlerne forvaltes godt og hjælper rigtig mange 

mennesker. Beløbet stillet til rådighed for MBHU i april 2016 blev anvendt til at slå et kole-

raudbrud på en skole ned, til mad og sundhedsydelser på to af MBHU’s skoler, til indkøb af 

mad til Sheilahs børnehjem, til behandlinger af et efterladt barn og tre unge hiv-smittede 

samt til en begravelse. Beløbet sendt i oktober har hjulpet børn på en af organisationens sko-

ler, er medgået til malariabehandling og skadedyrsbekæmpelse, har støttet børnehjemmet i 

Mbarara med mad og behandling, har finansieret udbedring af adgangsvejen til en skole efter 

jordskred og har været til hjælp i forbindelse med en alvorlig færdselsulykke.  

 Den sjettestørste uddeling på godt 10.900 kr. var til AFRIpads. Det svarer til godt 4 % af de 

samlede uddelinger. Dette program med uddeling af genbrugelige menstruationsbind kørte i 

2016 på fjerde år. Det drives af en gruppe energiske unge piger, som står for indkøb og ud-

deling af AFRIpads-sæt til de omfattede piger og kvinder og instruktion i benyttelsen. Hele 

510 tilgodeses, hvoraf de fleste er skolepiger. Det er en stor succes, idet bindene gør, at de 

kan komme i skole og til eksaminer, selvom de har menstruation, og de får dermed fuldt ud-

bytte af den skolegang, de får. Ordningen finansieres delvis af faste sponsorer, som vi gerne 

vil have flere af. Med et sponsorat på bare 200 kr. dækker man behovet hos hele 12 piger i et 

helt år! 

 Derpå følger den syvendestørste – og næstmindste – post, som var på lidt under 4200 kr. el-

ler knap 2 % af de uddelte midler og dækkede over tilskud til årets konference om hiv/aids-

bekæmpelse. Den fandt sted i Kanungu lige op til jul den 22.-23. december. Det er syvende 

gang, vi yder støtte til MBHU’s årlige konference, og denne gang valgte vi at øremærke vort 

tilskud til indkøb af en projektor, som kan bruges ved fremtidige konferencer og i mange an-

dre sammenhænge.  

 Endelig brugte vi godt og vel 2000 kr. – lidt under 1 % – i forbindelse med en særlig indsats 

til afhjælpning af en pludseligt opstået kritisk situation. 

Efter således at have redegjort for, hvordan disse mange penge er anvendt, og ikke mindst hvad vi 

har fået for dem, vil jeg lige minde om, at midlerne til alle årets mange uddelinger jo kommer fra 

vore mange dejlige medlemmer og trofaste støtter. I den forbindelse kan det oplyses, at 54 benyttede 

sig af vor betalingsserviceordning i 2016. Fra disse 54 indbetalere modtog vi i alt 55.875 kr. Det 

dækker over kontingent for 111 personer og gave på mindst 200 kr. fra 33 personer. Det er vi glade 

for, da det letter den tunge arbejdsbyrde med opkrævning, bogføring og udsendelse af eventuelle 

rykkere. Desværre fik vi sidst på året meddelelse om, at mobilbetalingsordningen Swipp blev ned-

lagt. Til gengæld kan vi komme gratis på MobilePay, hvilket vi er ved at få etableret, men der er 
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tilsyneladende travlt med at oprette nye erhvervskunder, så det trækker ud, selvom det burde være ret 

ligetil. Heldigvis kan man som altid indbetale kontingent, gavebidrag mv. ved almindelig overførsel 

fra bank eller netbank til foreningens konto. 

 

Jeg vil nu fortælle kort om et nyt tiltag, som vi har arbejdet med i den sidste del af 2016. Det drejer 

sig om etableringen af en særlig ordning, som vil muliggøre faglig og videregående uddannelse til 

mange flere unge mennesker, end vi hidtil har kunnet støtte. Vi har længe ønsket at udvide initiativet 

med at yde uddannelseshjælp til unge, og under besøget i Uganda i juli blev vi klar over, at MBHU 

ligesom vi så en egentlig lånepulje som en attraktiv løsning. Idéen er, at udsatte unge kan låne penge 

til praktiske erhvervsuddannelser eller kortere videregående uddannelser og betale tilbage til puljen 

over en årrække, når de har fået uddannelsen og er kommet i arbejde. MBHU udarbejdede i efteråret 

et konkret oplæg, som vi i fællesskab bearbejdede. Der er tale om en varig støtteordning, som er 

designet til at blive selvkørende efter en opbygningsfase på nogle få år med kapitaltilførsel. Ordnin-

gen er møntet på de svageste og mest udsatte unge i MBHU’s indsatsområder, som ikke har andre 

chancer for at opnå nogen form for uddannelse. Et udvalg bestående af nøglepersoner fra MBHU 

med maksimal indsigt i de lokale forhold er nedsat til at forvalte ordningen og foretage udvælgelsen 

efter veldefinerede kriterier og retningslinjer. Der er fastlagt procedurer for tilbagebetaling af de 

lånte penge og en mindre rente til uddannelsespuljen. Lånet forventes betalt tilbage i rater over 3-4 år 

efter endt uddannelse. Midlerne vil således efterfølgende hjælpe flere unge mennesker til at få ud-

dannelser og job – rigtig mange får altså gavn af investeringen. Ved årsskiftet var vi mere eller min-

dre klar til at sætte tiltaget i gang og begynde at bygge puljen op med startkapital. Det er dette, jeg 

hentydede til, da jeg nævnte andre uddannelsesaktiviteter, som der er frigivet ressourcer til fremover 

som følge af, at tre af foreningens sponsorpiger havde færdiggjort gymnasiet. 

I første omgang blev 23 unge af begge køn mellem 15 og 28 år blandt mange ansøgere udvalgt af 

den lokale udvælgelseskomite til at modtage lån til erhvervsuddannelser af 2-3 års varighed, hvoraf 

et par stykker er videregående. For at kunne yde lån til alle de 23 udvalgte unge skal puljen ud over 

de allerede indskudte 20.500 kr. have tilført yderligere startkapital på ca. 40.000 kr. i 2017 og 60.000 

kr. i 2018. Vi er i færd med at søge fonde om midler hertil og påtænker som alternativ eller supple-

ment at optage lån til puljeopbygningen som beskrevet i det forslag, som bestyrelsen forelægger for 

generalforsamlingen om lidt. Uanset finansieringsmåden tror vi på bæredygtigheden i denne sats-

ning, som vi anser for ekstremt vigtig for såvel de enkelte unge, der bibringes uvurderlige ressourcer 

til at skabe sig et bedre liv, som for hele deres lokale samfund, der vil opleve en væsentlig og særde-

les vigtig kapacitetsopbygning. 

 

Som afslutning på beretningen vil jeg udtrykke bestyrelsens vurdering af årets resultat: Årets indtægt 

er med hele 437.398,57 kr. omtrent dobbelt så stor som de forrige år. Det skyldes naturligvis midler-

ne fra Civilsamfundspuljen til OVC-projektet, som udgjorde 216.607,72 kr. Da udgifterne til OVC-

projektet modsvarer indtægterne, påvirker projektet ikke foreningens årsresultat ud over et indgået 

administrationstilskud på 7 % af projektforbruget. Årsresultatet blev et underskud på 35.803,99 kr., 

og det skyldes, at de to bevillinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen på i alt 40.000 

kr. blev modtaget i 2015, men først anvendt i 2016 (til hageormsbekæmpelse og uddannelse). I 2015 

havde vi således et overskud på godt 40.000 kr., og på denne baggrund anser vi resultatet for tilfreds-

stillende. Vi modtog kontingentbetaling fra 320 medlemmer og bidrag på mindst 200 kr. fra 103 

gavegivere, hvilket jo er tilstrækkeligt til at opfylde de betingelser, som SKAT stiller for at godkende 

almennyttige og almenvelgørende foreninger til at modtage fradragsberettigede gaver. Tusind tak til 

alle, der har støttet foreningen og bidraget til opnåelsen af de flotte resultater! Vi håber på den sam-

me flotte opbakning her i 2017, som vi jo allerede er godt i gang med.                                      
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