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CVR/SE-nr. 32183964 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er en uafhængig forening, hvis formål er at fremme overlevelse, beskyttelse  
og udvikling af trængte og udsatte mennesker i Uganda. Støtten sker primært gennem selvhjælpsorganisationen  

Mend the Broken Hearts―Uganda, der via sine humanitære og almenvelgørende projekter i det sydvestlige Uganda  
forvalter midlerne til gavn for de mest trængende i befolkningen. Bidrag til foreningen er skattefradragsberettigede. 

 

Find meget mere information om foreningen  
og dens aktiviteter på: 

www.selvhjaelp-uganda.dk 
 

Hold dig opdateret på vores  
Facebook-gruppe: 

”Støt selvhjælp i Uganda” 
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t nyt år er nu godt i gang, og det er 

som altid en glæde at indlede en ny 

årgang af nyhedsbreve. Tiden siden 

udsendelsen af sidste nyhedsbrev har i høj 

grad stået på forberedelser og opstart af de 

to projekter, som vi omtalte dengang i de-

cember. Der har været travlhed både i 

Uganda og herhjemme, men det hele kører 

efter planen, som du kan læse på de føl-

gende sider. God fornøjelse! 

Mvh. bestyrelsen 
 

 

Thank you for the fantastic job 

you have been doing for our 

organisation. Your hard work 

and dedication has really 

helped us. BIG CONGRATU-

LATIONS TO ALL OF YOU. We 
wouldn't be where we are to-

day if it wasn't for all of you. 

 
 

E 

” 

” 

Læs i nyhedsbrevet:  

 Side 2: 

 Rigtig flot status for 2015 

 Vi indbyder til generalfor-
samling den 12. marts 

 Endelig er Civilsamfunds-
puljeprojektet i gang!  

 Side 3: 

 Hageormsbekæmpelsen  

kører derudad 

 Brug nyt nummer til at ringe 
og sende penge til os 

 Højere beløb kan trækkes  

fra i skat i 2016 

Stephen Tumwebaze,  

Bestyrelsesformand for MBHU 

– efter at have fået meddelsen om bevilling 

af projektpengene fra Civilsamfundspuljen 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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boksen herunder ses Støtteforeningens nøgletal for 

2015. Foreningen fortsatte sin fremgang på alle 

fronter og opnå-

ende indtægter på 
hele 244.839 kr. og et 

medlemstal på 338. 

Dette er et par meget 

flotte rekorder, der 

har muliggjort den 

lange række af fine 

resultater, som vi har 

berettet om i nyheds-

brevene i løbet af året. Vi uddelte 200.241 kr. til hjæl-

pearbejdet i Uganda, hvilket udgør 97,8 % af forenin-

gens samlede udgifter som illustreret i diagrammet ne-

denfor. Den relativt store positive forskel mellem årets 

indtægter og udgifter skyldes, at vi i 2015 modtog be-

villinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogrup-

pen på i alt 40.000 kr., som vi først har udbetalt til pro-

jekter (hageormsbekæmpelse og uddannelse) i januar 

2016 og altså dermed i det nye regnskabsår. 

Generalforsamling 

Lørdag den 12. marts 2016 klokken 15.00-16.30 fin-

der den årlige generalforsamling sted i Odense. Det 

plejer at være et vældig hyggeligt arrangement, og det 

er en rigtig god lejlighed for dig til at gøre din indfly-

delse som medlem gældende og høre lidt mere om for-

eningens aktiviteter. I år har vi et særligt indlæg om det 

store nystartede projekt med bevilling fra Civilsam-

fundspuljen. Indkaldelse er udsendt sammen med det-

te brev. I indkaldelsen finder du adresse, dagsorden og 
tilmeldingsoplysninger. Dette findes også på:  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/gene-

ralforsamling/index.php.  

Der vil være forfriskninger, og ledsagere er velkomne, 

så vi opfordrer alle til at møde op den 12. marts! 

Civilsamfundspuljeprojektet godt fra land 

Fra vi fik tilsagn om den store bevilling på 386.799 kr. 

til det toårige projekt midt i november, har vi haft travlt 

med forberedelserne. Der har været en del formaliteter 

og nye procedurer, som skulle indarbejdes. Midlerne i 

Civilsamfundspuljen kommer via finansloven, og for-

valtning af statslige midler stiller større krav til øko-

nomistyring og administration, end vi har været vant 
til. Blandt meget andet skal Støtteforeningen have en 

registreret revisor, hvorfor der er nye navne på valg 

ved generalforsamlingen.    

Den 1. januar kunne projektet så formelt gå i gang. 

Projektets titel er Orphans and Other Vulnerable Child-

ren’s Households Development Project Kanungu, og 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 indkomstska-

bende projekter for deres husstande. Kort efter den 

officielle startdato modtog vi den første udbetaling  

– 131.512 kr., svarende til 34 % af projektbudgettet – 

fra CISU, der administrerer Civilsamfundspuljen. Mid-

ler til at dække de første seks måneders projektaktivi-

teter blev straks sendt til Mend the Broken Hearts― 

Uganda (MBHU).  

Som en del af projektstyringen vil MBHU udarbejde 

månedlige statusrapporter til Støtteforeningen, og vi 

har således modtaget den første ultimo januar. Af rap-

porten (og jævnlig e-mail-korrespondance) fremgår 

det, at alle forberedelser er overstået, at der er blevet 

afholdt opstartsmøde for interessenter, og at udførel-

sen af baggrundsanalyser og planlægningen af aktivi-

teter blandt grupperne af husstande med udsatte børn 

i de 30 udvalgte landsbyer er i fuld gang. Der er hyret 

en projektmedarbejder på fuld tid, mens fire andre 

kompetente personer aflønnes delvis af projektet. Seks 

frivillige fra lokalsamfundet (billedet herunder) er ved 

et firedages kursus blevet oplært i at hjælpe husstan-

dene i målgruppen med at danne selvhjælpsgrupper og 

starte og drive bæredygtige indkomstskabende projek-

ter. Desuden har MBHU anskaffet sig to motorcykler, 

som gør det muligt for projektfolkene at komme ud til 

alle de mange landsbyer, samt computer og kamera til 

databehandling og dokumentation. 

Vi ser frem til at opdatere jer om fremdriften. I juli rej-

ser repræsentanter fra Støtteforeningen til Uganda for 

at tilse projektet og bidrage med input.  

I 
Årsstatus 2015 

 Medlemmer:  338 

 Gavegivere:  127 

 Skolesponsorater:  32 

 Indtægt:  244.839 kr. 

 Resultat:  40.075 kr. 

 Egenkapital:  87.818 kr. 
 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
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Hageormsprojektet på vej i mål  

Projektet omhandlende forebyggelse og bekæmpelse 

af hageormsinfektion er også godt i gang. Af de 32.600 

kr., som vi sendte til gennemførelse af projektet i ja-

nuar, kom de 28.000 kr. fra Medarbejdernes Honorar-

fond i Novogruppen, hvilket vi er meget taknemmelige 

for. Projektet forlø-

ber planmæssigt og 

forventes afsluttet i 

løbet af februar.  

Efter at have modta-

get projektpengene 

igangsatte MBHU 

projektet med et op-

startsmøde. Straks 

herefter gik man i 

gang med at be-

vidstgøre befolknin-

gen i indsatsområ-

derne om projektet 

gennem radioud-

sendelser med mu-

lighed for at ringe 

ind med spørgsmål. 

Der bliver også holdt oplysningsmøder på skoler for 

forældre og andre borgere om hageormsinfektion, og 

hvordan og hvorfor man skal forebygge og bekæmpe. 

Plakater med information om hygiejneprocedurer (så-

som instruktion i grundig håndvask) er blevet trykt og 

hænges op på centrale offentlige steder. Fremstillingen 

af betondæksler til latriner (billedet herover) er i gang. 

Der laves 115, og disse deles ud til montering hos fat-

tige familier, der har (pleje)børn i MBHU’s forskoler i 

Kanungu og Kabale. Dette medfører en væsentlig sani-

tetsforbedring og en betragteligt nedsat sandsynlighed 

for infektion med tarmsnylteren hageorm, som kan 

være dødbringende for især børn under fem år. Der er 

desuden indkøbt medicin til at give ormekur til de infi-

cerede børn i MBHU’s forskoler, hvor alle eleverne un-

dersøges grundigt, og forældrene vejledes i at opdage 

infektion.  

Projektet forventes virkelig at bidrage til at forbedre 

sundhedstilstanden for mange mennesker, ikke blot 

blandt de deltagende familier, men også generelt i de 

to omfattede distrikter på grund af oplysningsaktivite-
terne.  

Læs mere om projektet og se flere billeder på: 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/ 

sundhed/hageormsprojekt/index.php 

Nyt telefon- og Swipp-nummer  

Foreningen har fået nyt telefonnummer. Fremover er 

det 51152244, du skal bruge, hvis du vil i telefonisk 

kontakt med os (besvares af formanden). Skiftet 

gælder også foreningens Swipp-tilslutning. Hvis du  

vil overføre et beløb via Swipp, er det altså også 

51152244, du skal sende til. I den forbindelse vil vi 

tillade os at minde om, at alle bidrag fortsat er meget 

afgørende for foreningen, selvom vores omsætning er 

øget betragteligt med de store projekter omtalt her-

over. Tilskudene til projekterne er naturligvis øremær-

ket til disse, og foreningens øvrige virke skal finansie-

res som hidtil. Det drejer sig blandt andet om børne-

hjemsdrift, hjælp til forældreløse børn, sygdomsbe-

kæmpelse, små erhvervsprojekter, uddeling af AFRI-

pads, uddannelse og skolegang. Derfor sætter vi rigtig 

stor pris på hvert eneste gavebidrag, vi modtager via 

Swipp, betalingsservice eller som indbetaling på bank-

konto 6845 0001340142. 

Ny maksimumgrænse for skattefradrag 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er fortsat god-

kendt til at modtage gavebidrag, der er fradragsberet-

tigede for giveren. Den øvre grænse for det beløb, man 

kan få skattefradrag for, er i 2016 sat op fra 15.000 kr. 

til 15.200 kr. Der er ingen nedre grænse – vi skal blot 

kende dit cpr-nummer for at kunne indberette dit sam-

lede årlige gavebeløb til SKAT, så du kan få fradrag for 

det. Kontingentet er ikke fradragsberettiget. 

Vel mødt til generalforsamlingen den 12. marts! Hvis 

du ikke har mulighed for at komme, vil vi her ønske dig 

et dejligt forår og en rigtig god sommer. 
 

Støtteforeningens bestyrelse 2015-2016. Fra venstre: Jens Eeg Ellits-

gaard, Casper Frydendal Nørgaard, Sten Juul Petersen, Mikkel Juul 

Larsen, Lena Møller Hail, Rune Møller Paulsen og Anne-Lise Skou. 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/sundhed/hageormsprojekt/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/sundhed/hageormsprojekt/index.php

