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Kære medlem!
Vi er rigtig glade for hermed at informere om den særdeles oplevelsesrige Uganda‐tur i juli
de ting, der er sket i regi af Støtteforeningen 2012, det var arrangeret for alle interessere‐
til selvhjælp i Uganda siden foråret. Læs såle‐ de medlemmer. Efterfølgende underholdt
Paola Righetti og Marco Sci‐
des om vort nye tiltag med
memi Jensen med oplevel‐
sponsorater til gavn for sko‐
I dette nyhedsbrev:
ser og erfaringer med jord‐
lepiger, om hjælpen til et
sækbyggeri, kurvefletning
hittebarn og to forældreløse
 Generalforsamling
og meget mere fra deres
brødre og om en rigtig spæn‐
med gang i
ophold hos Mend the Bro‐
dende generalforsamling.
 Bliv pigesponsor!
ken Hearts―Uganda i for‐
 Særindsamling hjælper
Generalforsamling
året 2013.
forældreløse børn
Til årets generalforsamling
 Faste midler gavner flot
Alt i alt en rigtig spændende
lørdag den 4. maj var der 22
 Konference støttes igen
dag, som vi vil følge op på
stemmeberettigede og ny re‐
 Stor jordsæksucces
med næste års jubilæums‐
kord i deltagerantal. Besty‐
 Løft til hjemmesiden
generalforsamling, hvor vi
relsen fik et nyt medlem,
arbejder på et nyt spæn‐
idet pensioneret folkeskole‐
dende program og håber på
lærer Anne‐Lise Skou blev valgt til den ledige
atter en gang at kunne sætte deltagerrekord!
post for en toårig periode. Vi er meget glade
for at have fået endnu et engageret bestyrel‐ Sponsorprogram til pigerne: AFRIpads
sesmedlem i Anne‐Lise! Referat m.m. fra ge‐
Som nævnt i det seneste nyhedsbrev havde vi
neralforsamlingen findes på hjemmesiden
stor succes med at uddele menstruationsbind
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/
til skolepiger, som dermed ikke havde fravær
top/generalforsamling/index.php.
fra skolen eller missede eksaminer på grund
Efter den formelle dagsorden kunne de frem‐ af deres menstruation i prøveperioden. Bin‐
mødte overvære et spændende billedforedrag dene hedder AFRIpads og er billige, gode og
af Grethe Leopold. Grethe fortalte levende om lokalt producerede. Ordningen vil vi gerne gø‐
re permanent, og målet er fast at kunne finan‐
siere AFRIpads‐bind til mindst 430 piger. For
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at kunne opnå dette iværksætter vi en kam‐
pagne, hvor man kan blive fast sponsor og
sikre 3 piger uafbrudt skolegang for bare 50
kr. pr. år. Vi håber, at rigtig mange vil benytte
sig af denne mulighed, for det er en måde,
hvorpå du kan hjælpe rigtig meget for et
beskedent beløb. Beløbet er et gavebidrag, og
derfor kan du oven i købet få skattefradrag.
Læs mere om ordningen og tilmeld dig via
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/
projekter/skolepigehjaelp/index.php.
Vi vil også søsætte indsamlinger via opslag på
skoler og arbejdspladser mv. samt vor Face‐
book‐gruppe ”Støt selvhjælp i Uganda”. Hvis
du vil støtte indsamlingen, kan du overføre et
beløb efter eget valg til foreningens bankkon‐
to 6845 0001340142. Skriv AFRIpads ved
overførslen, så vi ved, at pengene er givet til
dette formål.
Forældreløse smiler nu igen
I slutningen af juni udsendte vi en e‐mail med
en bøn om hjælp til tre børn, der var blevet
forældreløse. Det resulterede i, at vi i august
kunne sende godt 2300 kr. af sted til børne‐
nes forsørgelse. Alle tre børn har det nu godt,
og fra Uganda lyder der stort tak til alle, der
bidrog!
Det efterladte spædbarn – der er en dreng og
ikke en pige som skrevet i mailen – har fået
navnet Musa, der er det lokale synonym for
Moses. Knap halvdelen af de indsamlede pen‐
ge er gået til hans forsørgelse, herunder ind‐
køb af tøj og sikring af forsyning med frisk
gedemælk og medicin i mange måneder frem.
De resterende penge
er gået til de to dren‐
ge, Anold og Rodney
på henholdsvis 5 og 3
år, hvis forældre om‐
kom i en trafikulyk‐
ke. De har fået sko og
tøj (se billedet) samt
skolegang for én pe‐
riode. Når denne ud‐
løber ved årets ud‐
gang, rækker pengene dog ikke til mere, så de

kan meget godt bruge faste skolesponsorer!
Kunne du tænke dig at hjælpe på denne måde,
så giv os endelig besked.
Anvendelse af faste halvårlige midler
Det halvårlige rådighedsbeløb på cirka 14.500
kr., som vi sendte til Mend the Broken
Hearts―Uganda i april, har gjort stor gavn.
Således har det sikret malariabehandling og
behandling for øjeninfektion af 48 forskole‐
børn. Der er også blevet bygget et tiltrængt
nyt latrin på organisationens skole i Itembezo
ved Kanungu, ligesom et af vore sponsorbørn,
Ozana, har modtaget livsvigtig hiv‐behand‐
ling. Endvidere har midlerne muliggjort, at
sponsorpigen Sarah, som har været omtalt i
de seneste to nyhedsbreve, og som nu modta‐
ger medicin som led i sin kræftbehandling,
har kunnet komme til kontrol på et hospital i
Kampala hos en dygtig læge, der har forsikret,
at hun nok skal blive kureret. Endelig har
midlerne rakt til at dække udgifter i forbin‐
delse med eftersøgningen af et tredje spon‐
sorbarn, der var blevet bortført, men som nu
er hjemme igen i god behold.
Støtte til vigtig sygdomskonference
I lighed med sidste år bidrager Støtteforenin‐
gen med godt 2300 kr. til årets konference i
Kanungu om forebyggelse og bekæmpelse af
hiv/aids og andre sygdomme, herunder sek‐
suelt overførte. Det er fjerde gang, vi giver
tilskud til den årlige konference arrangeret af
Mend the Broken Hearts―Uganda og andre
lokale organisationer. På konferencerne mo‐
tiveres og kvalificeres unge til at udbrede ind‐
satsen mod sygdommene i lokalsamfundene.
Jordsækprojektet – en stor succes!
Jordsækprojektet har været omtalt i de sene‐
ste nyhedsbreve. Som beskrevet i årets første
nyhedsbrev tog den første bygning hurtigt
form, og den står nu færdig. Den bliver med
tiden indrettet som kontor for en større skole,
som planlægges opført i løbet af de kommen‐
de år. I første omgang kommer den dog til at
huse en enke og fire forældreløse børn – her‐
under hittebarnet Musa – som hun vil tage sig
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af, og som skal undervises her som den spæde
start på skolen.
Projektet var et oplærings‐ og demonstrati‐
onsprojekt, så under opførelsen af den første
jordsækbygning blev alle inviteret til at kigge
på eller være med. Således lagde mange na‐
boer og folk fra såvel nærtliggende landsbyer
som fjernere egne vejen forbi. Der også kom
studerende fra en erhvervsskole for at lære
om byggeteknikken. Det var meningen, at folk
kunne gøre sig deres erfaringer og frit tage
dem med sig hjem og eftergøre byggeriet der,
så denne smarte teknik til hurtig opførelse af
billige og robuste huse kan udbredes. Ingeni‐
øren bag projektet har endvidere taget noter,
som alle interesserede kan få en kopi af, og
folk kan få lov at tage den opførte bygning i
øjesyn både udvendigt og indvendigt. Indtil
videre har to fra lokalområdet bygget jord‐
sækhuse i forlængelse af projektet. For at
sikre endnu større udbredelse er ingeniøren i
færd med at forberede materiale om projek‐
tet til landsdækkende tv og lokale aviser mv.
Det kan med en stor glæde konstateres, at alle
målsætningerne bag projektet er opfyldt, og
at det dermed er lykkedes at igangsætte et
rigtig succesfuldt foretagende med de fælles
midler fra Støtteforeningen til selvhjælp i
Uganda og Medarbejdernes Honorarfond i
Novo Gruppen.
Hjemmeside piftet op
Vi har i den seneste tid givet foreningens
hjemmeside et løft. Forsiden skulle nu gerne
fremtræde endnu mere indbydende med en
hurtigvalgsmenu med billeder, hvor man med
et enkelt klik kan komme direkte til centrale
emner på hjemmesiden såsom foreningens
resultater, vore projekter, indmeldelse i for‐
eningen, tilmelding til betalingsservice og op‐
rettelse af sponsorater. Forsiden rummer nu
også et link til foreningens Facebook‐gruppe
og til den engelske udgave af hjemmesiden.
Desuden har vi lavet en ny og brugervenlig

organisering af billedgalleriet, og der er fore‐
taget en generel opdatering af siden – blandt
andet med tilføjelse af beskrivelser af jord‐
sækprojektet og kurveflettegrupper.

Siden er bestemt et (nyt) besøg værd, så kig
ind på www.selvhjaelp‐uganda.dk og tøv ikke
med at henvise andre til den!
Fornyelse af medlemskabet kan nås endnu
Hører du til dem, der har glemt at forny med‐
lemskabet, kan det nås endnu. Du skal blot
indbetale kontingentet på 25 kr. på forenin‐
gens bankkonto 6845 0001340142. Det er
meget vigtigt for foreningen at være så mange
medlemmer som muligt, så vi sætter stor pris
på hvert eneste betalte medlemskab! Husk
også, at du kan købe gavemedlemskaber til
andre via hjemmesiden. Her kan du også slip‐
pe af med besværet med den årlige fornyelse
ved at melde din kontingentbetaling til beta‐
lingsservice – nemt og hurtigt.
Med dette vil vi ønske dig et rigtig godt efterår!
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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