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I dette nyhedsbrev: 

• Julehilsen fra børnehjem 
– madrasser ønskes 

• Rodney ønsker sig en 
sponsor i julegave 

• Fortsat fradrag i skat 
• Akutmidler gavner stort 
• Glæd andre og gør en 

forskel til jul 
• Generalforsamling 21/3 

Kære medlem! 
 
Nu er året ved at rinde ud, og det er tid til at 
give sig hen i julens glæder, se tilbage på det 
forgangne år og se frem mod et nyt. I 2014 
har vi igen udrettet en hel 
masse i Uganda, og vi vil 
også være med til at gøre en 
forskel i 2015. Tusind tak til 
dig, der sammen med mange 
andre støtter denne indsats!  

Børn ønsker god jul 

Fra Sheilah og de mange 
børn på børnehjemmet har 
vi modtaget varme hilsner til 
alle medlemmer, sponsorer 
og gavegivere. Den seneste 
tid har været svær med 
brand sidste år, en del sygdom og manglende 
midler til at sende børnene i skole. I svære 
tider betyder det rigtig meget at vide, at der 
er nogen, der tænker på en, og det er en glæ-
de at viderebringe børnenes og Sheilahs jule-
hilsner og tak til jer alle, fordi I gennem jeres 
engagement i Støtteforeningen direkte eller 
indirekte har bidraget til at forbedre deres 
vilkår. Det har i årets løb været muligt at bi-
drage økonomisk til genopbygning og forsik-

 
ring af børnehjemmet, til indkøb af en køje-
seng og andre fornødenheder samt til be-
handlinger og mad mv.  

Desværre er der fortsat en 
hel del behov, der er udæk-
kede. Blandt andet er der 
ikke senge og madrasser 
nok – især i denne tid, hvor 
de større skolebørn er kom-
met hjem fra deres kostsko-
ler efter at have afsluttet 
skoleperioden og overstået 
deres eksaminer.  

Det medfører, at mange må 
ligge direkte på gulvet, og 
derved pådrager de sig 

nemt sygdomme. Det er naturligvis synd for 
børnene, ubærligt for Sheilah og dyrt i be-
handlingsudgifter.  

Det ville derfor betyde rigtig meget, hvis der 
blev råd til flere madrasser, tæpper og også 
gerne køjer. Har du lyst til at hjælpe med  
dette, vil ethvert bidrag til bankkonto 6845 
0001340142 eller Swipp-nummer 22753718 
blive modtaget med stor glæde. Selv et lille 
beløb kan betyde en masse, og det er en rigtig 
god investering, hvis bare nogle enkelte syg-
domstilfælde kan undgås! 
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Lille Rodney mangler stadig en sponsor 

Rodney er en lille frisk fyr på cirka fem år, 
men han har en tragisk baggrund. Han og 
hans storebror – Arnold på godt seks år – 
mistede nemlig begge deres forældre i en tra-
fikulykke for omtrent halvandet år siden. Som 
skrevet i tidligere nyhedsbreve har vi tidlige-
re kunnet hjælpe de to drenge via donationer 
fra medlemmer. Sidste efterår lykkedes det at 
finde en 
fast skole-
sponsor 
til Arnold, 
mens en 
flot ind-
samling 
blandt 
skoleele-
ver skaffe-
de penge 
til at sen-
de Rodney 
i skole i 
hele 2014.  

Disse pen-
ge er nu 
sluppet op, og vi leder efter en barmhjertig 
sjæl, der kunne tænke sig at overtage sponso-
ratet. Det koster bare 2000 kr. om året at sik-
re lille Rodney skolegang, så han kan skabe 
sig en bedre fremtid trods den hårde start.  

Vi du være Rodneys sponsor, så send os en  
e-mail på selvhjaelp.uganda@gmail.com eller 
ring på 22753718. 

Foreningen fortsat skattegodkendt 

Det lykkedes foreningen at opfylde kravene 
til opretholdelse af skattegodkendelsen. Såle-
des kunne vi den 30. september indberette et 
medlemstal på 304 samt 105 givere af gaver 
på mindst 200 kr. i 2014. Godkendelseskra-
vene lød på henholdsvis 300 og 100, så der 
kan altså også fremover opnås skattefradrag 
for gavebeløb givet til foreningen. 
 

Rådighedsmidler gør stor gavn 

Hvert år sender vi to rådighedsbeløb til Mend 
the Broken Hearts―Uganda, som kan tages i 
anvendelse i akutte situationer eller ved behov 
for styrkelse eller iværksættelse af mindre 
indsatser. Det første af disse beløb i 2014 var 
på cirka 15.600 kr., og en stor del blev brugt på 
behandling af en række børn under organisa-
tionens omsorg: Fem skolebørn blev behand-
let efter lynnedslag, 20 for malaria og tyfus 
(herunder Sarah) og 13 for dysenteri. Desuden 
blev der betalt føde til hittebarnet Musa samt 
vand og elektricitet i Sheilahs børnehjem. Det 
andet beløb udgjorde 16.500 kr., og vi modta-
ger opgørelse over dets anvendelse i foråret. 

Julegaver der gør en forskel 

Støtteforeningen tilbyder flere muligheder for 
at give julegaver, hvor modtageren får glæden 
af at være med til at støtte en god sag: 
• Gavemedlemskab til 25 kr. – bestil på 

www.selvhjaelp-uganda.dk (under Med-
lemskab) senest 22. december, så sender 
vi et fint bevis til at lægge under træet. 

• Ugandisk kunst – bestil malerier eller 
træskjolde på www.selvhjaelp-uganda.dk 
(under Kunst) senest den 19. december. 

• Gavebidrag på vegne af modtageren – 
send en e-mail eller ring og indbetal det 
ønskede beløb via bank eller Swipp senest 
den 22. december, så sender vi et bevis.  

Generalforsamling 

Sæt kryds i kalenderen ved lørdag den 21. 
marts 2015, hvor det nye års generalforsam-
ling vil finde sted i Odense. Det er lidt tidlige-
re end sædvanlig, hvilket skyldes en ændret 
frist for indberetning af oplysninger til SKAT. 
Indkaldelse med dagsorden udsendes til alle 
medlemmer primo marts. 

Rigtig glædelig jul og godt nytår!  

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 skattefradragsberettigede. 
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