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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” 

  

 
8. årgang, nr. 3     14. december 2016

 

er i årets sidste nyhedsbrev giver 

vi en lille opdatering om det store 

OVC-projekt samt nogle af de øv-

rige aktiviteter i de seneste måneder. Vi in-

spirerer endvidere til julegaver, som vil 

gøre en anderledes forskel end de traditio-

nelle. Og så minder vi dig lige om, at du 

som medlem og bidragsyder støtter et fo-

retagende, hvor hele 98 % af indtægterne 

sendes ud til hjælpeprojekterne!  

Mvh. bestyrelsen 
 

 

We thank all our parents, 

sponsors, members and well-

wishers for all you are doing 

for our lives. We really appre-

ciate your care, advice and all 

what you surrender to make 
us live. Thanks for mending 

our broken hearts. 
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Sheilah Ampaire,  

Børnehjemsbestyrer og  

bestyrelsesmedlem i MBHU 

– i forbindelse med overførsel af midler  

til forsørgelse af de mange børn  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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er er i Uganda travlt med det store OVC-projekt 

støttet af Civilsamfundspuljen, mens vi her-

hjemme har lagt en del kræfter i at formidle 

vore erfaringer fra projektet og indtryk fra projektbe-
søget i Kanungu i sommer. Vi har dog også taget os af 

mere sædvanlige ting såsom at sørge for, at der har væ-

ret skolepenge til vore mange sponsorbørn, at der blev 

sendt rådighedsbeløb til Mend the Broken Hearts― 

Uganda (MBHU) til uforudsete situationer, at der 

kunne uddeles sæt med genbrugelige menstruations-

bind til 512 skolepiger mv. (se billede på side 3), og at 

der var midler til at forsørge børnene på Sheilah 

Ampaires børnehjem i Mbarara. Her har vi netop sendt 

lidt ekstra penge som en slags julehjælp, da der i år er 

et ekstraordinært behov på børnehjemmet. I efterårets 

løb har vi desuden bidraget med cirka 4200 kr. til 

MBHU’s årlige konference om bekæmpelse af hiv/aids, 

og for tiden arbejder vi på at etablere en særlig ord-

ning, der vil muliggøre faglig og videregående uddan-

nelse til mange flere unge mennesker, end vi på nuvæ-

rende tidspunkt kan støtte. Mere om sidstnævnte føl-

ger i et kommende nyhedsbrev.  

Midtvejs i OVC-projektet 

I det seneste nyhedsbrev fra august bragte vi en længe-

re beskrivelse af OVC-projektet – Orphans and Other 

Vulnerable Children’s Households Development Project 

Kanungu – og af Støtteforeningens repæsentanters 

projektbesøg i juli. Projektet, som har til formål at for-

øge trivsel og livsvilkår for forældreløse og udsatte 

børn (OVC’er) og deres værger, forløber fortsat fint ef-

ter planen, og fremskridtene begynder at blive tydelige 

her cirka midtvejs i den toårige projektperiode. Børne-

nes rettigheder og muligheder i samfundet styrkes, og 

der er blevet iværksat konkrete bæredygtige ind-

komstskabende projekter for deres husstande.  

To selvhjælpsgrupper af OVC-husstande er nu blevet 

organiseret i hver af de 30 landsbyer i indsatsområdet, 

og grupperne modtager lidt kapital (ca. 600 kr. pr. 

gruppe) og god faglig assistance til at opstarte selv-

valgte fællesprojekter såsom grøntsagsdyrkning, mur-

stensfremstilling og svine-, hønse- og gedehold. Folke-

ne i grupperne oplæres også i opsparing og mikrolån, 

så de kan forvalte indkomsten fra projekterne og får 

mulighed for at låne fra en fælles kasse, hvis der f.eks. 

er behov for investeringer til at styrke eller udvide et 

projekt. 

Under besøget i Kanungu i juli formidlede Støttefore-

ningens repræsentanter menneskerettigheder og lig-

hedsprincipper bl.a. ved dialoger med beboere i fem 

landsbyer. Som vi skrev i nyhedsbrevet i august, blev 

folk under seancerne tydeligvis mere bevidste om de-

res rettigheder, og vi opfordrede dem til at stå sammen 

og hævde deres ret i flok. Vi kan til vor glæde konsta-

tere, at der i meget høj grad er blevet fulgt op på dette. 

Således har MBHU bevidstgjort befolkningen i alle dele 

af indsatsområdet om rettigheder i forlængelse af vor 
aktivitet. Formidlingen af menneske- og OVC-rettighe-

der sker med udgangspunkt i det planchemateriale 

mv., som vi benyttede under besøget og overlod til 

MBHU. Endvidere foretages der oplæring i hævdelse af 

rettigheder, og husstandsgrupperne er begyndt at stå 

sammen og formulere krav til myndighederne, som på 

adskillige områder udøver en vis undertrykkelse, er 

korrupte og nægter borgerne rettigheder og rimelige 

ydelser. Kendskabet til rettighederne, som vi hjalp folk 

med at erhverve, er det første skridt, der altså nu har 

muliggjort konkrete påberåbelser, som forhåbentlig vil 

føre til forbedringer af situationen.   

Afsnittet om projektet på foreningens hjemmeside er 

løbende blevet opdateret med dets fremdrift og resul-

tater, hvilket vi naturligvis fortsætter med i hele dets 

resterende løbetid. Det direkte link til afsnittet er:  

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

civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php. 

I Danmark har vi formidlet projekterfaringerne gen-

nem diverse foredrag samt en erfaringsudvekslings-

workshop hos CISU, som forvalter Civilsamfundspuljen 

og andre statslige puljer til udviklingsarbejde. Endvi-

dere har vi fået en artikel i Ugeavisen Odense, hvori der 

fortælles om foreningens arbejde og særligt om Civil-

samfundspuljeprojektet og sommerens rejse. Læs ar-

tiklen her: http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/ 

projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/ 

Frapennevenskabtilmillion_indsamling_UgeavisenO-

dense_8.oktober2016_s.1_8.pdf.  

Der er i øvrigt blevet lagt billeder, som blev taget under 

sommerens projektbesøg, på hjemmesiden – find dem 

på: http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/Billeder/ 

ugandabesoeg2016/index.php.  

De faste rådighedsmidlers anvendelse 

Det halvårlige rådighedsbeløb på cirka 12.700 kr., som 

vi sendte til MBHU i april, blev anvendt til at slå et ko-

leraudbrud på en skole ned, til mad og sundhedsydel-

ser 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. Et nyt beløb 

af samme størrelse blev sendt af sted i oktober. Ordnin-

gen med disse faste rådighedsmidler til MBHU indebæ-

rer en stor lettelse for os, idet vi dermed er fri for at 

skulle reagere akut på en masse konkrete sager, der 

opstår. Det er dejligt at se, at midlerne forvaltes godt og 

hjælper rigtig mange mennesker, som det fremgår af 

ovenfor gengivne opgørelse.  

 

D 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/Frapennevenskabtilmillion_indsamling_UgeavisenOdense_8.oktober2016_s.1_8.pdf
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/Frapennevenskabtilmillion_indsamling_UgeavisenOdense_8.oktober2016_s.1_8.pdf
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/Frapennevenskabtilmillion_indsamling_UgeavisenOdense_8.oktober2016_s.1_8.pdf
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/Frapennevenskabtilmillion_indsamling_UgeavisenOdense_8.oktober2016_s.1_8.pdf
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/Billeder/ugandabesoeg2016/index.php
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/Billeder/ugandabesoeg2016/index.php
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Udnyt skattefradraget for dine gavebeløb 

Du kan som bekendt få skattefradrag for dine bidrag til 

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Har du i årets 

løb indbetalt beløb ud over kontingentet, opfordrer vi 

dig derfor til inden årets udgang at meddele os dit cpr-

nummer, hvis du ikke tidligere har gjort det. Dette er 

en forudsætning for, at vi kan indberette beløbet til 

SKAT, så du kan få fradrag. Oplysning af cpr-nummer 

kan foretages nemt og sikkert via vor hjemmeside 

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

drag/oplyscpr_nummer/index.php eller pr. e-mail, 

brev eller telefon. 

Har du lyst at betænke foreningen med en julegave, så 

husk, at du får fradrag for det samlede beløb indbetalt 

ud over kontingentet i kalenderåret – fra første krone 

og op til 15.200 kr. i 2016. Husk også, at selv et beløb, 

der kan virke ret ubetydeligt herhjemme, kan gøre en 

kæmpe forskel i Uganda, og at foreningen er i stand til 

at sende 98 % af dine penge ned til det lokale hjælpe-

arbejde! Der kan doneres via bankkonto 6845 

0001340142 eller Swipp til 51152244. 

For foreningen er det endvidere meget vigtigt at have 

mange medlemmer, så skulle du eller nogen i din fami-

lie have glemt at forny medlemskabet, vil det glæde os 

meget at modtage årskontingentet inden årsskiftet – 

det er som sædvanlig blot 25 kr.  

Dine muligheder for en anderledes julegave 

Støtteforeningen tilbyder følgende muligheder for at 

give julegaver, hvor modtageren får glæden af at være 

med til at støtte en god sag. Bestil senest 19. december. 

 Gavemedlemskab til 25 kr.: Bestil på www.selv-
hjaelp-uganda.dk (under Medlemskab). Vi sender 

et flot bevis til at lægge under træet. 

 Ugandisk kunst: Bestil malerier eller træskjolde 

på www.selvhjaelp-uganda.dk (under Kunst). 

 Gavebidrag på vegne af modtageren: Send en e-

mail eller ring, og indbetal det ønskede beløb på 
bankkonto 6845 0001340142 eller via Swipp til 

51152244. Vi sender et bevis. 

Generalforsamling 

Næste års ordinære generalforsamling finder sted lør-

dag den 13. maj 2017 – i Odense som altid. Det er lidt 

senere på foråret end de foregående to år, idet vi ikke 

længere skal indsende godkendt regnskab til SKAT pr. 

1. april. Vi vil opfordre alle, der har mulighed for det, til 

at komme til generalforsamlingen og få mere at vide 

om foreningens arbejde og gøre deres indflydelse som 

medlem gældende. Det er desuden et hyggeligt arran-

gement med lidt forplejning og spændende historier. 

Noter det i kalenderen – indkaldelse med dagsorden 

udsendes til alle medlemmer i løbet af april. 

Til slut vil vi gerne ønske dig og alle dine nærmeste en 

rigtig glædelig jul og et godt nytår!  
 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/gavebidrag/oplyscpr_nummer/index.php
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