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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.   
           

 

 

ddannelse er en af nøglerne til ud-

vikling, og derfor er det glædeligt, 

at vi har succes med den ordning 
med uddannelseslån, som vi har iværksat.  

Medarbejdernes Honorarfond i Novo 

Gruppen er tilsyneladende enig med os og 

har valgt at støtte initiativet med en flot 

bevilling. Succes har vi også fortsat med at 

uddele bind til piger, som dermed får løst 

et stort problem med misset skolegang.  

Mvh. bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We appreciate and say thank you so much for 

the care and support you are giving to girls here 

in Uganda. We are looking forward to starting 

buying and distributing the reusable pads to 

510 girls. Send our regards to our dear ones in 

Denmark, and we love you so much. 
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Babra Ninsiima,  

Leder af gruppen af piger, der indkøber og 

distribuerer AFRIpads-bind til skolepiger 

– efter modtagelsen af penge til nye årssæt  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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ørdag den 13. maj fandt årets udgave af den or-

dinære generalforsamling sted. Bestyrelsen fik 

et nyt medlem, nemlig studerende Klaus Ras-

mussen. Klaus er mangeårig skolesponsor i Støttefore-
ningen, og vi er glade for nu at kunne byde ham vel-

kommen i bestyrelsen. Han afløste Lena Møller Hail, 

der ikke genopstillede til bestyrelsen. Lena har siddet i 

bestyrelsen siden foreningens stiftelse i 2009, og vi si-

ger hende tusind tak for hendes indsats og engagement 

i de otte år, der er gået. Referat m.m. fra generalforsam-

lingen findes på http://www.selvhjaelp-uganda.dk/ 

main/top/generalforsamling/index.php.  

Uddannelsesordningen godt fra land med bevilling 

Som vi berettede i sidste nyhedsbrev, oprettede vi ved 

årsskiftet en pulje, hvorfra unge mennesker kan låne 

penge til praktiske erhvervsuddannelser eller kortere 

videregående uddannelser. Der er tale om en ordning 

for de svageste og mest udsatte unge, som ikke har an-

dre chancer for at opnå nogen form for uddannelse. 

Puljen blev startet med en kapital fra Støtteforeningen 

på 20.500 kr. til at finansiere lånene til de 23 udvalgte 

unges første skoleperiode/semester af 2017, der be-

gyndte i februar. Der er oprettet et afsnit på forenin-

gens hjemmeside med beskrivelse af ordningen: 

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

uddannelse/laanepulje/index.php.  

I maj skulle et lignende beløb indbetales til puljen for-

ud for anden periode/semester. Som nævnt i forrige 

nyhedsbrev har vi søgt diverse fonde om støtte til at fi-

nansiere opbygningen af puljen. En af disse var Medar-

bejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, hvorfra vi 

med glæde og meget belejligt modtog 20.000 kr. til for-

målet midt i maj! Dermed er det muligt for foreningen 

at finansiere årets indskud til puljen uden at skulle op-

tage lån, som der ellers blev givet bemyndigelse til på 

generalforsamlingen den 13. maj – tre dage før fonds-

bevillingen indkom. 

Den tredje og sidste del af årets indskud blev overført i 

begyndelsen af september. Den er med 12.600 kr. min-

dre end de to første og dækker over lån til tredje skole-

periode for eleverne på de praktiske uddannelser, hvor 

der er tre årlige skoleperioder. For de studerende på 

videregående uddannelser er der to årlige perioder 

(semestre), og deres lån er dækket af de to større ind-

skud i februar og maj. I alt har puljen i år fået tilført 

53.000 kr. Vi forventer at tilføre et tilsvarende beløb 

næste år samt et mindre beløb i 2019, hvor puljen vil 

være fuldt opbygget, og der begynder at indkomme til-

bagebetalinger fra de tilgodesete unge. 

Meldingerne fra Uganda lyder, at ordningen indtil vi-

dere er en succes. De unge er glade for deres studier – 

som eksempelvis er inden for landbrug, frisørkunst, 

regnskab, virksomhedsledelse og laborant-, murer-, 

tømrer-, elektriker- og mekanikerfagene – og de kan se, 

at de derigennem tilegner sig evner til at klare sig godt 

fremover. Uddannelserne varer 2-3 år, og de 23 unge i 
ordingen er mellem 15 og 28 år og af begge køn. Deres 

lån forventes betalt tilbage til puljen (med en lille ren-

te) i rater over 3-4 år efter endt uddannelse, og penge-

ne vil således efterfølgende hjælpe flere unge menne-

sker til at få uddannelser og job til gavn for dem selv og 

hele lokalsamfundet.  

Stadig mulighed for at komme med til Uganda 

Som medlem af Støtteforeningen har du alle tiders mu-

lighed for at opleve landet Uganda og se nogle af de 

projekter, vi støtter. På den medlemsrejse, som vi ar-

rangerer ved årsskiftet 2017-2018, kan du med kyn-

dige ledsagere få et unikt indblik i de lokale forhold så-

vel som landets smukke natur. 

Der er pt. fire meldt til turen, og der er plads til flere. Vi 

har nemlig engageret vor velkendte chauffør og guide 

Martin Twinomujuni til at transportere os rundt i lan-

det i sin firehjulstrukne bus. Af hensyn til transporten 

og et fastlagt projektmøde, som formanden skal delta-

ge i, ligger afrejsedatoen den 26. december fast, men 

derudover vil det glæde os at tilrettelægge turen, så 

alles interesser tilgodeses i videst muligt omfang. 

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  

 4/1-7/1: Ophold i Semuliki og Kibale NP 

 8/1: Transport til Entebbe – mulighed for hjem-
rejse til Danmark om aftenen 

 9/1: Dag i Kampala eller ved Nilens udspring og 

Jinja Falls 

 10-13/1: 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/. Det koster ca. 40 

USD (260 kr.) pr. person pr. døgn at besøge

L 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/uddannelse/laanepulje/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/uddannelse/laanepulje/index.php
http://www.ugandawildlife.org/
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nationalparkerne. Bjerggorillabesøg er noget helt sær-

ligt og koster 500 USD (3250 kr.) og kan naturligvis til- 

eller fravælges. Der er også mulighed for chimpansetur 

til 150 USD (975 kr.) i Kibale National Park. 

Til turen i øvrigt kan der som udgangspunkt regnes 

med følgende priser pr. person:  

 Flyrejse med f.eks. Brussels Airlines eller KLM:  
Fra 5500 kr.  

 Transport i privat bus i Uganda: Maks. 5000 kr. 
for alle dage (billigere jo flere deltagere) 

 Overnatning (med mange måltider inkluderet): 
Ca. 350 kr. pr. døgn, dvs. 6300 kr. for alle dage 

Er du/I interesseret i at komme med på denne tur, hø-

rer vi meget gerne fra dig/jer! 

Ny omgang AFRIpads sendt af sted til skolepiger  

Vi har i august overført et beløb på knap 12.200 kr. til 

videreførelse af AFRIpads-ordningen for det næste år. 

Uddelingen af de lokalt producerede, genbrugelige 

menstruationsbind til skolepiger fortsætter dermed på 

femte år. Programmet omfatter ligesom de to foregå-

ende år 510 piger. Beløbsmæssigt er der i år tale om en 

stigning på knap 12 % grundet lokale prisstigninger, 

men vi kan med det afsendte beløb sikre, at pigerne 

hver får tildelt et sæt, der holder et år. Det er stadig en 

meget billig og effektiv måde at hjælpe disse mange 

piger på. Bindene gør nemlig, at pigerne hele året kan 

komme i skole og til eksaminer, selvom de har men-

struation, og dermed får fuldt udbytte af deres skole-

gang. Det er en gruppe piger i vor ugandiske partner-

organisation, der står for indkøb af bindene, uddeling 

til pigerne samt vejledning og instruktion i brugen.  

Ordningen finansieres delvis af faste sponsorer, som 

støtter med 50-250 kr. årligt. Disse sponsorer kunne vi 

godt tænke os flere af, så overvej gerne, om det er noget 

for dig! Læs mere om ordningen – og meld dig som 

sponsor – på http://www.selvhjaelp-uganda.dk/ 

main/projekter/skolepigehjaelp/index.php. Husk, at 

du også kan få skattefradrag for det beløb, du støtter 

denne ordning med. 

MobilePay nu klar til brug – husk kontingentet! 

Efter et langt forløb lykkedes det os i august endelig at 

få oprettet MobilePay til foreningen! Der er tale om en 

erhvervsløsning, og derfor har der været en del tids-
krævende formalia i processen. Vil man benytte sig af 

denne løsning, skal der overføres til det femcifrede 

nummer 82393 – på helt samme måde, som man sæd-

vanligvis overfører til et almindeligt telefonnmmer. 

Man kan også scanne QR-koden i billedet herunder via 

sin MobilePay-

app. Det er ge-

byrfrit for fore-

ningen at mod-

tage betalinger 

via MobilePay, 

da vi er god-

kendt hos SKAT.  

Netop godken-

delsen hos 

SKAT til fra-

dragsberettigel-

se kræver jo, at 

vi hvert år har over 300 kontingentbetalende medlem-

mer. For indeværende år mangler vi i skrivende stund 

at modtage cirka 20 kontingentindbetalinger for at op-

nå dette. Skulle du eller en i din familie være blandt 

dem, der endnu ikke har fået fornyet medlemskabet for 

2017-2018, så er det jo oplagt at afprøve MobilePay-

løsningen ved at sende årskontingentet på 25 kr. til 

82393. Man kan naturligvis også fortsat benytte fore-

ningens bankkonto 6845 0001340142. Husk, at selv-

om beløbet virker ubetydeligt, gør det virkelig en for-

skel for foreningen og dermed for arbejdet i Uganda! 

Har du lyst at støtte med et ekstra beløb – f.eks. 200 kr. 

– tager vi naturligvis imod dette med meget stor glæde.  

Vi siger tusind tak for al din støtte og opbakning og øn-

sker dig et behageligt efterår!  

 

Det toårige OVC-projekt kører i bedste velgående, og der opnås 

flotte resultater. Her er det projektmedarbejderen Gerald, der fore-

står en opfølgende træning af en gruppe projektdeltagere i deres 

rettigheder. Man kan holde sig opdateret om projektets fremdrift på 

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

civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php. 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigehjaelp/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/skolepigehjaelp/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/%20civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/%20civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php

