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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.   
           

 

 

oråret er kommet, og det samme er 

årets første nyhedsbrev. Vi har glæ-

det os til at opdatere dig om, hvad 
der aktuelt rører sig i foreningen og i Ugan-

da. En særlig fornøjelse er det at kunne be-

rette om, at det er lykkedes at skyde en 

ordning i gang, som hjælper rigtig mange 

udsatte unge til at få sig en uddannelse og 

dermed et bedre liv. Og så inviterer vi alle 

medlemmer på nytårstur til Uganda!  

Mvh. bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We say THANK YOU for the difference you have 

made in our daily lives. Especially these 23 chil-

dren that you supported for their skilled educa-

tion. If it was not for your support, they would 

be at home or somewhere else being challeng-

ed by the world. It is so incredible. 
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Stephen Tumwebaze  

og Alex Orikushaba,  

Bestyrelsesformand og direktør for MBHU 

– som reaktion på opstarten af uddannel-

sesordningen for de mest udsatte unge  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/


 Nyhedsbrev nr. 1-2017 

  

  Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 

2 

øgletallene for året 2016 fremgår af nedenstå-

ende boks. Som det ses, kom vi fint over skatte-

godkendelseskriterierne på 300 medlemmer 

og 100 gavegivere. 
Antallet af skole-

sponsorater ved 

årets udgang er lidt 

lavere end tidligere 

år, men det skyldes, 

at hele seks sponse-

rede unge menne-

sker har færdiggjort 

gymnasiet ved årsaf-

slutningen. Det skal i den forbindelse nævnes, at der er 

tegnet nye sponsorater i begyndelsen af 2017.  

Årets indtægt er omtrent dobbelt så stor som de forrige 

år. Det skyldes midlerne fra Civilsamfundspuljen til 

OVC-projektet, som udgjorde 216.608 kr. af de samlede 

indtægter på 437.399 kr. Udgifterne til OVC-projektet 

modsvarer indtægterne, så projektet påvirker ikke for-

eningens årsresultat (på nær et tilskud til administra-

tion). Det negative resultat skyldes derimod, at to be-

villinger fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogrup-

pen på i alt 40.000 kr. blev modtaget i 2015, men først 

anvendt i 2016 (til hageormsbekæmpelse og uddan-

nelse). Medregnet OVC-projektet uddelte vi i årets løb 

473.203 kr. til hjælpearbejdet i Uganda, hvilket udgør 

hele 98,1 % af foreningens samlede udgifter som illu-

streret i diagrammet herunder. Disse tal kan vi være 

stolte af! 

Generalforsamling 

Støtteforeningens årlige generalforsamling finder sted 

lørdag den 13. maj 2017 klokken 15.00-16.30 i Oden-

se. Arrangementet er hyggeligt og en rigtig god lejlig-

hed for dig til at gøre din indflydelse som medlem gæl-

dende og høre om foreningens aktiviteter. Blandt an-

det vil vi i et særligt indlæg fortælle om fremskridtene 

i det store OVC-projekt med bevilling fra Civilsam-

fundspuljen. Der vil være forfriskninger, og ledsagere 

er velkomne, så vi opfordrer alle til at møde op. Indkal-

delse er udsendt sammen med dette brev. I indkaldel- 

sen finder du adresse, dagsorden og tilmeldingsoplys-

ninger. Dette findes også på:  

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

ralforsamling/index.php.  

Vi har i år en ledig plads i bestyrelsen, så hvis det er 

noget for dig, er du meget velkommen til at stille op!  

Rejse til Uganda for alle interesserede medlemmer 

I OVC-projektet – Orphans and Other Vulnerable Child-

ren’s Households Development Project Kanungu – er der 

budgetteret med to rejser til Uganda inden for projekt-

perioden den 1. januar 2016 til den 31. december 2017. 

Den første af disse rejser fandt sted i juli 2016, hvor 

repræsentanter fra Støtteforeningen tilså projektet og 

formidlede menneskerettigheder mv.  

Rejse nummer to kommer til at ligge ved projektets af-

slutning ved årsskiftet 2017-2018. Det er blevet beslut-

tet, at alle medlemmer af foreningen får buddet om at 

rejse med – for egen regning, naturligvis! 

Turen bliver en blanding af projektbesøg i vore ind-

satsområder og sightseeing i landet. Vi har skitseret 

følgende program, som kan danne grundlag for turen:  

 26/12: Afrejse med fly fra Billund eller København 
morgen og ankomst til Entebbe, Uganda, aften 

 27/12: Transport Entebbe-Mbarara-Kabale i 

privat bus, besøg hos Sheilah i Mbarara og vor 

chauffør Martin i Kabale, overnatning i Kabale 

 28/12: Transport til Kanungu i bjergene 

 29/12: Afsluttende interessentmøde i OVC-pro-
jektet i Kanungu  

 30/12-1/1: Besøg ved div. projekter i Kanungu 

 2/1: Mulighed for bjerggorillabesøg i Bwindi (Bu-

homa) 

 3/1: Transport til Semuliki/Kibale National Park  

 4/1-8/1: Ophold i Semuliki og Kibale NP 

 9/1: Transport til Kampala/Jinja 

 10/1: Dag ved Nilens udspring og Jinja Falls 

 11-13/1: Evt. besøg i Mt. Elgon NP i den østlige del 
af landet eller Kidepo Valley NP i nord (med fly)  

 13/1: Afrejse fra Entebbe sen aften og hjemkomst 

den følgende dag. 

Der kan læses om de foreslåede nationalparker på 

http://www.ugandawildlife.org/. 

Flyrejse med f.eks. Brussels Airlines eller KLM koster 

5500-8000 kr. afhængig af afrejselufthavn og mellem-

landinger. Til transporten i Uganda engagerer vi den 

yderst pålidelige og dygtige chauffør og guide Martin 

Twinomujuni, som vi har benyttet adskillige gange de 

seneste år. Dertil skal regnes med ca. 1000 kr. pr. døgn, 

som jo skal deles med antallet af deltagere (og dermed 

kan ende med at blive ret ubetydeligt).  

N 
Årsstatus 2016 

 Medlemmer:  320 

 Gavegivere:  103 

 Skolesponsorater:  27 

 Indtægt:  437.399 kr. 

 Resultat:  -35.804 kr. 

 Egenkapital:  52.014 kr. 

 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.ugandawildlife.org/
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Til overnatning kan der som tommelfingerregel regnes 

med 350 kr. pr. person pr. døgn. Der vil være hæderlig 

standard de fleste steder, hvilket dog kan være et styk-

ke fra det, vi er vant til herhjemmefra. 

Det koster ca. 40 USD (280 kr.) pr. person pr. dag at be-

søge nationalparkerne. Bjerggorillabesøg er noget helt 

særligt og koster 500 USD (3500 kr.) og kan naturligvis 

til- eller fravælges. Der er også mulighed for chimpan-

setur til 150 USD (1050 kr.) i Kibale National Park. 

Er du/I interesserede i at komme med på denne tur, så 

tag kontakt til os. 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 ledsagere. 

Omfattende uddannelsesordning iværksat  

Vi har gennem årene støttet faglig og videregående ud-

dannelse til unge mennesker i relativt beskedent om-

fang, da det har været ressourcekrævende nok at yde 

basal skolegang til blot en lille del af de mange børn 

med behov for støtte. På det seneste har vi dog med 

succes ydet uddannelseslån til enkelte unge – gennem 

personlige sponsorer eller af foreningens almene mid-

ler. Den unge betaler lånet tilbage til den ugandiske or-

ganisation, når han eller hun begynder at tjene penge, 

og pengene kan dernæst komme andre til gode. Det har 

længe været et ønske at udvide initiativet. 

Ved årsskiftet fik vi sat konceptet i system med opret-

telsen af en egentlig pulje, hvorfra udsatte unge kan 

låne penge til praktiske erhvervsuddannelser eller kor-

tere videregående uddannelser. Etableringen af puljen 

bygger på et konkret oplæg fra vore partnere i Mend 

the Broken Hearts―Uganda (MBHU) samt en startka-

pital fra Støtteforeningen på 20.500 kr. Der er tale om 

en varig støtteordning, som er designet til at blive selv-

kørende efter en opbygningsfase på nogle få år med ka-

pitaltilførsel.  

Uddannelsesordningen tilbyder lån til korte erhvervs-

uddannelser for unge, der grundet manglende ressour-

cer har måttet droppe ud af skolen og har svært ved at 

hægte sig på igen, såvel som videregående uddannelser 

for lovende studenter, hvis forældre eller værger ikke 

har råd til at betale for uddannelsen selv. Ordningen er 

møntet på de svageste og mest udsatte unge, som ikke 

har andre chancer for at opnå nogen form for uddan-

nelse. 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 uddannelser og job – rigtig mange 

får altså gavn af investeringen. Gennem uddannelsen 

får de unge tilført uvurderlige res-
sourcer, hvilket medvirker til en 

væsentlig og særdeles vigtig kapa-

citetsopbygning af de fattige lokal-

samfund.  

Behovet og interessen for uddan-

nelsesordningen var tydelig ved 

den første optagelsesrunde omkring årsskiftet, hvor 

den lokale udvælgelseskomite modtog rigtig mange 

ansøgninger fra unge i organisationens indsatsområ-

der. 23 unge af begge køn mellem 15 og 28 år blev ud-

valgt til støtte. De har søgt om lån til erhvervsuddan-

nelser af 2-3 års varighed, hvoraf et par stykker er vi-

deregående – den ene for Isaiah Akandinda på billedet.  

For at kunne yde lån til alle de 23 udvalgte unge skal 

puljen 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 el-

ler supplement at optage lån til puljeopbygningen som 

beskrevet i det forslag, som bestyrelsen fremsætter 

ved den kommende generalforsamling. Uanset finan-

sieringsmåden tror vi på bæredygtigheden i denne 

satsning, som vi anser for ekstremt vigtig for såvel de 

enkelte unge som for hele deres lokale samfund. 

Rådighedsbeløb hjælper ved vanskeligheder 

Det halvårlige beløb på 12.770 kr. stillet til rådighed for 

MBHU i oktober har hjulpet børn på en af orgnisatio-

nens skoler, er medgået til malariabehandling og ska-

dedyrsbekæmpelse, har støttet børnehjemmet i Mba-

rara med mad og behandling, har finansieret udbed-

ring af adgangvejen til en skole efter jordskred og har 

ydet hjælp i forbindelse med alvorlig færdselsulykke. 

Swipp udgået og MobilePay på vej 

Mobilbetalingsordningen Swipp er nedlagt, og således 

kan der ikke længere overføres penge til foreningen ad 

den vej. Vi er ved at få etableret MobilePay, men det er 

endnu ikke helt på plads. Vi informerer naturligvis 

herom, når denne løsning kan benyttes. Indtil da kan 

gavebidrag mv. indbetales til foreningens bankkonto 

6845 0001340142. 

Ny maksimumgrænse for skattefradrag 

Foreningen er fortsat godkendt til at modtage gavebi-

drag, der er fradragsberettigede for giveren. Den øvre 

grænse for det beløb, man kan få skattefradrag for, er i 

2017 sat op fra 15.200 kr. til 15.600 kr.  

Forhåbentlig ses vi til generalforsamlingen den 13. 

maj. Ellers vil vi her ønske dig god sommer!  
 


