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Kære medlem!
Det har været en begivenhedsrig tid, siden retning fra den ordinære generalforsamling,
seneste nyhedsbrev udkom i april. Ikke færre regnskab for 2011 og det godkendte budget
end to generalforsamlinger har fundet sted, for 2013 findes også på foreningens hjemme‐
side http://www.selvhjaelp‐
og så har en større gruppe
medlemmer været på en
uganda.dk/main/top/gene
I dette nyhedsbrev:
utrolig spændende Uganda‐
ralforsamling/index.php.
rejse, som vi vil prøve at give
 To generalforsamlinger
Det skal nævnes, at bestyrel‐
et lille indblik i her.
 Skolegang, medicin mv.
sen fremsatte forslaget om
 Vil du hjælpe bestyrelsen? forhøjet kontingent for at
Generalforsamlinger
 Positive indtryk fra
øge foreningens faste ind‐
Årets ordinære generalfor‐
Uganda: Nye skoler,
tægter, hvilket vi anser som
samling blev afholdt lørdag
forbedret børnehjem,
en nødvendighed på grund
den 28. april og havde delta‐
selvhjælpsprojekter der
af omfanget af aktiviteter,
gelse af 20 medlemmer. Be‐
gør en forskel og stor
som vi støtter med faste
styrelsens forslag om en
succes med indsamling!
periodiske beløb, dvs. drift
forhøjelse af årskontingentet
af Sheilahs børnehjem, sko‐
fra 25 kr. til 50 kr. medførte
legang og sikring af midler
en livlig debat, som endte med, at budgetfor‐
til akutte og andre vigtige projekter. Som føl‐
slaget for 2013 indeholdende kontingentfor‐
ge af fastholdelsen af kontingentet opfordrer
højelsen ikke blev vedtaget. Der måtte derfor
vi alle til i stedet at supplere kontingentet
fremsættes nyt budgetforslag baseret på
med et gavebeløb. F.eks. gør et ekstrabidrag
uændret kontingent og indkaldes til ekstra‐
på 50 kr. pr. medlem en stor forskel for for‐
ordinær generalforsamling. Denne fandt sted
eningen og vore muligheder for at hjælpe der,
lørdag den 30. juni, hvor det ny budget blev
hvor der virkelig er behov for det!
godkendt. Referatet fra den ekstraordinære
generalforsamling udsendes sammen med Fordeling af støttemidler i Uganda
dette nyhedsbrev, og dette samt referat og be‐
Siden april er der foretaget en række udde‐
linger til Mend the Broken Hearts―Uganda.

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 22012

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

2
Således er der sendt i alt 47.000 kr. til skole‐
penge for de sidste to af årets tre skoleperio‐
der for vore 30 sponsorbørn. Derudover har
Sheilah modtaget 8000 kr. til at forsørge sine
mange børn i sommerferien. Endvidere har
organisationen modtaget et nyt halvårligt
rådighedsbeløb, hvilket udgjorde 17.000 kr.
og blev fremrykket godt fire måneder på
grund af nogle akutte behov, som vi vil infor‐
mere nærmere om i næste nyhedsbrev.
Som det blev nævnt i det forrige nyhedsbrev,
blev noget af forårets rådighedsbeløb benyt‐
tet til akut behandling af børn hos Sheilah
ramt af en sygdom, der viste sig ikke at være
nikkesyge, men i stedet formentlig flodblind‐
hed. Derudover medgik noget af beløbet til
mange mæslingebehandlinger og ‐vaccinatio‐
ner samt til husleje for skolebygninger til en
nystartet skole i Itembezo ved Kanungu.
Fondsmidler og inspiration søges
Støtteforeningen har igennem hele sin levetid
ansøgt om midler fra danske fonde, der fore‐
tager uddelinger til humanitære formål. Suc‐
cesraten har hidtil været ret beskeden, og nu
søger vi ny inspiration til steder at søge. Har
du kendskab til en relevant fond eller lignen‐
de, eller har du erfaring med at skaffe penge
sådanne steder fra, er vi meget interesserede
i at høre om det og gøre brug af din hjælp. Du
må derfor rigtig gerne henvende dig til os.
Kunne du tænke dig at være med til noget af
det øvrige bestyrelsesarbejde, hører vi også
gerne fra dig.
Besøg i Uganda
Fra midt i juli og små tre uger frem var 18 af
foreningens medlemmer på rejse i Uganda,
hvor vi blandt andet besøgte et udvalg af
Mend the Broken Hearts―Ugandas projekter.
Det var en rigtig stor oplevelse for deltagerne
på turen at stifte bekendtskab med forhol‐
dene i Uganda, og samtidig var det tydeligvis
meget stort for de engagerede, lokale kræfter
at få besøg af så stor en flok af støtter fra det
fjerne Danmark. Oven i købet medbragte vi jo
hele 500 kg tøj, fodtøj, legetøj, skolemateria‐
ler, bøger mv., som var blevet samlet ind

blandt jer medlemmer op til afrejsen. Faktisk
havde vi fået en hel del mere ind ved indsam‐
lingen, end vi kunne medbringe, så vi havde
mulighed for at udvælge det allermest egne‐
de. Alle disse meget fine effekter blev over‐
draget til Mend the Broken Hearts―Uganda i
Kanungu, og efter vor afrejse gik de frivillige
her i gang med at distribuere materialet, så
det kommer flest muligt til størst mulig gavn i
de områder, hvor organisationen har aktivite‐
ter – blandt andet Mbarara, Isingiro og Kaba‐
le. Den overskydende del af det indsamlede
materiale vil enten blive medbragt på en
fremtidig tur til Uganda eller blive videregivet
til andre indsamlinger med lignende formål.
Fra både Stephen og Sheilah har vi modtaget
stor tak for alt det, vi medbragte. Stephen har
således meddelt, at både han og hele holdet i
Uganda er overvældede og hjerteligt taknem‐
melige, og at tingene udgør et stort skub til
deres projekter. Sheilah fra børnehjemmet i
Mbarara beder os takke alle, som har bidraget
til indsamlingen såvel som alle, der bidrager
til deres glæde gennem støtten til foreningen.
Denne tak er hermed viderebragt til jer alle.
Vi er rigtig glade for, at det lykkedes at gøre
sådan en forskel gennem denne indsamling!
Under opholdet i Uganda besøgte vi fem sko‐
ler, hvoraf de fire drives af Mend the Broken
Hearts―Uganda. Det er især godt at se, hvor‐
dan det er muligt for organisationen at drive
velfungerende skoler for små midler i afsides‐
liggende områder, hvor der ikke er noget
brugbart alternativ med hensyn til skolegang.
Skolerne er ganske vist meget basale og fatti‐
ge på ressourcer, men til gengæld er de place‐
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ret tæt ved elevernes hjem og tilbyder skole‐
gang til priser, der er fastsat efter de enkelte
forældre eller værgers betalingsevne. På den‐
ne måde bliver skolegang mulig for en del
børn, der ellers ikke ville kunne komme i sko‐
le og tilegne sig de færdigheder, som kan væ‐
re med til at give dem en lysere fremtid.
På to af de besøgte skoler går der i alt 12 sko‐
lebørn med sponsorer gennem Støtteforenin‐
gen til selvhjælp i Uganda. Det var dejligt at
se/gense disse børn, som er glade for den
tryghed, sponsoraterne giver dem. Yderligere
13 af vore i alt 30 sponsorbørn bor hos Shei‐
lah i Mbarara, mens de resterende fem bor
andre steder, og de fleste af disse fik vi også
lejlighed til at møde. Vi medbragte gaver til
alle sponsorbørnene fra deres sponsorer i
Danmark eller fra foreningen. I alt var seks
sponsorer med på turen, og disse fik dermed
lejlighed til at møde deres sponsorbarn per‐
sonligt – en stor gensidig oplevelse!
Et aktuelt projekt er et større skolebyggeri,
som har været på tegnebrættet længe. Nu er
der fundet en placering til denne skole i en
landsby, hvor der er stillet jord til rådighed.
Det er planen, at skolen både skal huse elever
fra lokalsamfundet, der lider af mangel på
skoler, og Mend the Broken Hearts―Ugandas
egne børn fra de forskellige distrikter. De
sidstnævnte vil kunne samles her på kostsko‐
lebasis og få en uddannelse af en god kvalitet,
mens de lokale elever vil drage fordel af en
god skole nær deres hjem. Vi besøgte stedet
og fornemmede en stor opbakning fra lokal‐
samfundet til dette projekt. En interessant
tilgang er at opføre nogle af skolebygningerne
af sække fyldt med jord, som er en ny, smart
teknik, hvormed der hurtigt kan opføres billi‐
ge, men særdeles robuste (og pæne) bygnin‐
ger. Dermed vil skolebyggeriet tillige tjene
som et oplærings‐ og demonstrationsprojekt
for denne teknik, der vil kunne udbredes og
gøre stor gavn i mange fattige samfund. Dette
projekt ser vi i bestyrelsen meget gerne i‐
gangsat så hurtigt som muligt, men for tiden
råder Støtteforeningen ikke over midler til
dette og har derfor indtil videre desværre

måttet sige nej til at bevilge penge til opstar‐
ten af dette ellers meget støtteværdige og
vigtige projekt. Vi håber derfor, at øgede støt‐
tebidrag fra vore medlemmer kan være med‐
virkende til, at det kan realiseres snarligt, så
dette er hermed en opfordring til at betænke
os med lidt ekstra, der kan undværes – husk
at bidrag er skattefradragsberettigede.
En meget imødeset begivenhed var besøget
på Sheilahs børnehjem i Mbarara. Her var der
som vanlig en meget åben velkomst og en god
stemning af sammenhold. Det er utrolig posi‐
tivt at se, hvilket ansvar børnene tager for
hinanden i fællesskabet – især de størstes
omsorg for deres mindre ”søskende” – og
hvordan de alle bidrager til de mange gøre‐
mål. Det er helt klart denne fælles hjælp, der
gør det muligt for Sheilah at tage sig af hele
51 børn. Vi blev naturligvis vist rundt i den
nye flerfløjede bygning, hvis opførelse er mu‐
liggjort af Støtteforeningen, og som nu er ta‐
get i brug. Den er meget flot og har betydet en
markant forbedring af leveforholdene i form
af bedre soveplads, køkkenfaciliteter og op‐
holdsplads. Alt i alt et meget positivt besøg!

Vi fik også lejlighed til at se en kaffeplantage,
et par murstensproduktioner og kunstprojek‐
tet i Kabale. Disse projekter skaber indkomst
til andre projekter i organisationens regi og
bruges samtidig til at beskæftige og uddanne
mennesker, så de kan ernære sig. Derudover
så vi en lille sundhedsklinik, som organisati‐
onen driver i en afsidesliggende landsby, og
hvor folk fra nærområdet har nem adgang til
medicin, prævention, førstehjælp og lignende.
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I nærheden af denne klinik findes et lille, fat‐
tigt lokalsamfund kaldet Bwanja, der plages af
mange selvmord på grund af fortvivlelse over
manglende evne til at forsørge sin familie.
Mend the Broken Hearts―Uganda har nu i‐

Der er lagt et lille udvalg af billeder fra besø‐
get hos Mend the Broken Hearts―Uganda på
foreningens hjemmeside – se dem på
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/
Billeder/index.php.
Foruden de mange projektbesøg fik vi lejlig‐
hed til at deltage i bestyrelsesmedlem og
kunstprojektleder Benjamin Namanyas bryl‐
lup og i en ”landskamp” i fodbold arrangeret
til anledningen. Herudover bød rejsen på
storslåede oplevelser i landets rige natur,
såsom safarier, sejlture, Nilens udspring og
møder med bjerggorillaer og chimpanser.

gangsat en række små projekter, hvor man
forsynes med høns, grise mv., som kan danne
grundlag for opretholdelse af livet. Biavlspro‐
jekter påtænkes også iværksat. Tre af vore
sponsorbørn kommer fra dette lokalsamfund,
som vi blev overordentlig gæstfrit modtaget i.

Til sidst vil vi minde dig om at indbetale dit
kontingent på bankkonto 6845 0001340142,
hvis du ikke allerede har gjort det – din fortsat
te støtte er meget vigtig for os! Husk også, at
dine eventuelle ekstrabidrag virkelig gør en
forskel og kan gøre os i stand til at iværksætte
flere nye, vigtige selvhjælpsprojekter såsom
skolebyggeri og oplæring i jordsækbyggeri.
Med venlig hilsen
bestyrelsen

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 Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er skattefradragsberrettigede.
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