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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.   
           

 

 

yhedsbrevet er denne gang fyldt 

med glædelige meddelelser. Det er 

nemlig store og gode nyheder, at vi 
er blevet tilgodeset med hele tre flotte be-

villinger, og at tre vigtige projekter kan gå 

i gang lige efter årsskiftet! Der bliver der-

med travlt i julen både i Uganda og her-

hjemme med forberedelse og implemente-

ring. Det er dog det hele værd, da vi kan se, 

at vor indsats virkelig gør en forskel! 

Mvh. bestyrelsen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry Christmas and prosperous New Year to 

you all Members of SSU, the families and the 

whole of your Country. In a special note we 

wish the Queen of Denmark a Merry Christmas 

as well. 
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Stephen Tumwebaze,  

Bestyrelsesformand for MBHU 

– i taknemmelig julehilsen til alle  

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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kønt er det, nå r bestræbelser bærer frugt, og med 

positive svar på tre ansøgninger om støtte må 

denne tid siges at være herlig for alle os, der er 

medlemmer af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda.  

Fondsbevilling til projekt om hygiejne og helbred 

Det var med stor glæde, at foreningen i begyndelsen af 

december modtog 20.000 kr. fra Medarbejdernes Ho-

norarfond i Novo Gruppen på baggrund af en projekt-

ansøgning om dette beløb. Projektet, der nu kan iværk-

sættes, omhandler hygiejne og helbred for skolepiger. 

Oplægget er udarbejdet af den gruppe engagerede og 

samfundsbevidste lokale piger, som står for den årlige 

uddeling af de genbrugelige hygiejnebind AFRIpads til 

510 skolepiger (se http://www.selvhjaelp-uganda.dk/ 

main/projekter/skolepigehjaelp/index.php). Projek-

tet er et supplement til denne ordning, og det forven-

tes, at omkring 3000 udsatte skolepiger gennem pro-

jektet kan hjælpes til at overkomme deres udfordrin-

ger angående hygiejne i forbindelse med menstruation. 

Realiteten i Uganda er, at mange piger på grund af 

manglende hygiejneløsninger bliver hjemme fra skole 

i menstruationsperioden eller forsøger at skaffe hjælp 

på uhensigtsmæssige måder. Skolefraværet kan an-

drage op til 25 % af skoletiden fra puberteten og frem-

efter og føre til fagligt efterslæb, dumpede eksaminer 

og skolestop. Hvis pigerne forsøger at skaffe økono-

misk hjælp til hygiejnebind, medfører dette typisk en 

eller anden form for udnyttelse. Der er ofte tale om sek-

suel udnyttelse, som udover stor psykisk belastning 

også kan medføre kønssygdomme og uønskede gravi-

diteter – og dermed afbrudt skolegang. 

I projektet vil der blive afholdt en række informations-

møder på forskellige skoler i seks distrikter i det syd-

lige Uganda. Disse forestås af fagpersoner med kompe-

tencer indenfor sundhed/hygiejne eller social rådgiv-

ning, og de skal vejlede skolepigerne og -lærerne om 

effektive og fornuftige løsninger. Pigerne på skolerne 

lærer at lave og benytte genbrugelige bind og får viden 

om hygiejnebehov i forbindelse med menstruationen – 

herunder fornuftig vask af de genbrugelige bind. De bli-

ver styrket fagligt ved at kunne deltage i undervisnin-

gen i menstruationsperioderne og psykisk ved ikke at 

skulle drilles, mobbes eller udnyttes på grund af deres 

menstruation.  

Projektet vil blive iværksat ved starten af det nye sko-

leår i februar 2018, og forberedelserne går i gang 

straks efter årsskriftet. 

Driftsstøtte til foreningen fra udlodningsmidlerne 

Bestyrelsen blev tidligere på året opmærksom på, at 

foreningen kan søge tilskud fra Kulturministeriets 

pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. 

Pengene i denne pulje stammer fra udlodningsmid-

lerne (der tidligere hed tips- og lottomidlerne) og ydes 

til drift. Hvert år sender Danske Spil A/S og Det Danske 

Klasselotteri A/S cirka 1,8 milliarder kr. til samfundet i 
form af udlodningsmidler, der består af overskuddet 

fra lotto mv. Udlodningsmidlerne fordeles mellem mi-

nisterierne. Kulturministeriets andel af udlodnings-

midlerne går til en lang række af formål, herunder al-

mennyttige og humanitære, hvor der findes både en 

driftspulje og en pulje til konkrete formål. Det er drifts-

puljen, vi har søgt og nu lykkeligvis er blevet tilgodeset 

med 50.665 kr. fra. Støttebeløbet er beregnet af Slots- 

og Kulturstyrelsen på grundlag af foreningens kontin-

gent- og gaveindtægter samt den samlede omsætning.  

Støtten medgår til at dække foreningens omkostninger 

til f.eks. drift af Sheilahs børnehjem i Mbarara, uddan-

nelsesordningen, AFRIpads-ordningen og til de to år-

lige rådighedsbeløb til Mend the Broken Hearts―Ugan-

da (MBHU). 

Iværksætterikursus for unge  

Juleferien er årets lange ferie for skoleelever i Uganda, 

og i år vil MBHU tilbyde et kursus for de store skole-

elver i iværksætteri i ferien. Kurset skal bibringe de 

unge nogle evner til at starte små foretagender, som 

kan gøre dem i stand til at klare sig fornuftigt i et land 

præget af arbejdsløshed. Støtteforeningens bestyrelse 

har besluttet at finansiere dette kursus, der har en om-

kostning på cirka 10.000 kr., så det kan realiseres. Sæd-

vanligvis arrangerer MBHU en sundhedskonference i 

slutningen af året, som vi bidrager til, men af forskelli-

ge årsager erstattes den i år af det nævnte iværksæt-

terikursus. Kurset vil få deltagelse af 100 unge og finde 

sted fra den 8. til 25. januar 2018. Det indledes med to 

dages praktisk undervisning, og efterfølgende vil der i 

et par uger blive arbejdet med rigtige forretningskon-

cepter i fem grupper, hvor en tildelt startkapital skal 

vokse.  

Tilsynsrejse ved afslutningen af OVC-projektet 

Fem medlemmer af foreningen – herunder formanden 

– besøger Uganda og MBHU senere i december.  Hoved-

formålene er at deltage i det store Civilsamfundspulje-

støttede OVC-projekts afsluttende interessentmøde og 

foretage rutinemæssigt finansielt tilsyn med projektet. 

Interessentmødet får deltagelse af de højest placerede 

politikere og embedsmænd på distriktsniveau i Kanun-

gu, hvilket vidner om, at projektet har stor og bred in-

teresse og bevågenhed. Det finder sted på Kanungu 

Resort Hotel, der er bygget med jordsækteknikken og 

mursten fra MBHU’s projekter, og som ejes af MBHU’s 

protektor, Ugandas viceboligminister Chris Baryomun-

si, der også deltager i de afsluttende møder. Her bor de 

rejsende også under det seksdages ophold i  
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projektets indsatsområde. Det er blevet tilbudt alle for-

eningens medlemmer at tage med på turen, hvor delta-

gerne med kyndige ledsagere vil få et unikt indblik i de 

lokale forhold og se nogle af de projekter, vi støtter, så-
vel som opleve landet og dets smukke natur. 

OVC-projektet – Orphans and Other Vulnerable Child-

ren’s Households Development Project Kanungu – der 

har været i gang siden den 1. januar 2016 og nu altså 

er tæt på sin afslutning den 31. december 2017, kører i 

øvrigt rigtig fint. Alle 60 selvhjælpsgrupper i indsats-

områdets 30 landsbyer arbejder godt med deres selv-

valgte indkomstskabende fællesprojekter, som de har 

modtaget startkapital og faglig assistance til at komme 

i gang med. Cirka 600 forsørgere og 1460 udsatte børn 

(OVC’er) er engageret i projekterne. Der foretages flit-

tigt opfølgningsbesøg og konfliktløsning i grupperne 

for at sikre, at de og deres projekter er velkørende. 

Grupperne har modtaget særlig rådgivning i spare-

låne-forløb og oplæring i brug af bankbøger. Der er for-

midlet erfaringsudveksling mellem stærke og mindre 

stærke grupper, og man har dannet seks lokale sam-

menslutninger af indsatsområdets grupper for at opnå 

yderligere interaktion og styrkelse. De fleste grupper 

er meget velfungerende med godt udbytte af de ind-

komstskabende projekter og fornuftig opsparing og 

udlånsaktivitet. Flere af dem har på eget initiativ lavet 

nye projekter og forbedringer/udvidelser af eksiste-

rende aktiviteter. Bevidstgørelsen om rettigheder, 

særlig kvinders og udsatte børns, er styrket gennem en 

udsendelse i lokalradioen og særlige dialogmøder med 

nøglepersoner, og der er blevet holdt en række supple-

rende og opfølgende oplæringsmøder om rettigheder i 

indsatsområdets lokalsamfund. Den øgede viden har 

ført til markant flere indberetninger, opklaringer og 

løsninger af sager om overtrædelser af rettigheder. 

Myndighederne udviser som før antydet stor interesse 

for projektet og vilje til samarbejde. 

Der har været midler til at gøre mere ud af nogle af pro-

jektets aktiviteter, fortrinsvis grundet en gunstig ud-

vikling i kursen mellem den danske krone og den ugan-

diske shilling. Det har muliggjort, at man har kunnet 

tage hånd om identificerede svagheder og foretage op-

følgende, styrkende tiltag. F.eks. er der blevet sat eks-

tra fokus emner som vold mod kvinder og børn samt 

håndtering af fødevaremangel og dårlig sundhed.  

En rigtig god nyhed: Opfølgende projekt bevilget!  

I den seneste tid har et lille udvalg fra bestyrelsen – i 

tæt samspil med MBHU – arbejdet på en ansøgning til 

CISU, der forvalter Civilsamfundspuljen, om et nyt pro-

jekt, som bygger videre på det nu næsten afsluttede 

OVC-projekt. Det er en rigtig stor fryd, at vi netop har 

fået positivt svar fra CISU! Det nye toårige projekt, der 

har fået tilskud på 399.999 kr., går i gang pr. 1. januar 

2018 – lige når det nuværende projekt er afsluttet. Per-

fekt! Mere om dette i næste nyhedsbrev. 

Sådan er seneste rådighedsbeløb anvendt 

Som sædvanlig blev der i april overført et rådigheds-

beløb til MBHU, og de 14.580 kr. er medgået til at støtte 

madindkøb til børn på en række skoler i en tørkeperi-

ode og til familier ramt af regn og oversvømmelser 

samt til børnene på Sheilahs børnehjem, hospitalsbe-

handlinger og begravelser. Et misbrugt barn fik hjælp 

og behandling, og hendes sag blev anmeldt, hvilket er 

et vigtigt led i vort arbejde for rettigheder.  Der er sendt 

et nyt halvårsbeløb af sted i oktober.  

Gør brug af skattefradraget for dine gavebeløb 

Som bekendt kan du 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 15.600 kr. i 2017. Der kan doneres via bank-

konto 6845 0001340142 eller MobilePay til 82393. 

Selv et beløb, der kan virke ret ubetydeligt herhjemme, 

kan gøre en kæmpe forskel i Uganda. Foreningen an-

vender hele 98 % af dine penge til hjælpearbejdet!  

Skulle du eller nogen i din familie have glemt at forny 

medlemskabet, vil det glæde os meget at modtage kon-

tingentet inden årsskiftet – det er fortsat blot 25 kr. for 

et år. For foreningen er det meget vigtigt at have mange 

medlemmer, så mange tak til dig, der fornyr!  

Generalforsamling 

Der er blevet fastlagt en dato for næste års ordinære 

generalforsamling, og den finder sted lørdag den 12. 

maj 2018. Det bliver i Odense som altid. Indkaldelse 

med dagsorden udsendes til alle medlemmer i løbet af 

april, men noter det allerede nu i kalenderen. Alle, der 

har mulighed for det, opfordres til at møde op ved dette 

hyggelige arrangement og få mere at vide om forenin-

gens arbejde og gøre indflydelsen som medlem gæl-

dende. Der er lidt forplejning og spændende historier.  

Vi vil til sidst ønske dig og alle dine nærmeste en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår!  
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