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Odense, den 13. april 2010 

 
Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda! 
 
Hermed årets første nyhedsbrev. Foreningen har nu snart eksisteret i et år, og der er fra besty-
relsens side ingen tvivl om, at det har været en meget succesrig start. Det er således lykkedes at 
skaffe foreløbig 333 medlemmer og få samlet så mange penge ind blandt så mange sidste år, at vi 
kunne opnå fradragsgodkendelse hos SKAT. De indsamlede midler har gjort det muligt for os at 
gøre en forskel på mange områder i Uganda. Helt konkret har vi kunnet finansiere iværksættel-
sen af et snedkerprojekt, yde tilskud til en konference/uddannelse om hiv/aids og malaria og 
hjælpe Sheilah Ampaire – værge for cirka 25 forældreløse børn – gennem en livsnødvendig ope-
ration. Derudover har vi støttet eksisterende projekter og ydet hjælp i akutte situationer. Ende-
lig er der skaffet danske sponsorer til 12 børns skolegang.  
  
Bevillingen til det nævnte snedkerprojekt blev omtalt i sidste nyhedsbrev. Projektet er nu etab-
leret og kommet godt i gang. Dets formål er at tilbyde unge en håndværksuddannelse og samti-
dig skabe indtægt til andre projekter gennem salg af møbler og andre træskærerarbejder.   
 
Konferencen om hiv/aids og malaria, der desværre er meget udbredte sygdomme i Uganda, blev 
afholdt af Mend the Broken Hearts―Uganda den 8.-9. januar i Kanungu. På denne konference 
blev unge mennesker fra organisationens virkeområde rustet til at vejlede og hjælpe andre med 
henblik på forebyggelse og behandling af de to sygdomme. Et sådant initiativ er meget vigtigt i 
området, og arrangementet betegnes som en succes, der formentlig bliver en tilbagevendende 
begivenhed.  
 
En situation, hvor der måtte handles hurtigt, udspillede sig i begyndelsen af februar. Der er tale 
om en tragisk historie, som det dog i visse henseender lykkedes at finde en god udgang på. Orga-
nisationen i Uganda blev opsøgt af en pige på 14 år ved navn Rakel, som var løbet hjemmefra og 
ville tage sit eget liv. Hun var fra en fattig familie, og hendes far ville bortgifte hende for at skaffe 
penge i form af medgift. Hun havde netop afsluttet forskolen og ønskede at fortsætte i mellem-
skolen, hvilket hun havde tilstrækkelig gode karakterer til at kunne. Hendes mor støttede hende 
i dette, men der var ikke penge nok i familien. Faderens beslutning om, at hun skulle giftes i ste-
det for at fortsætte i skolen, fik hende altså til i fortvivlelse at løbe bort og nægte at vende hjem. 
Stephen Tumwebaze – lederen af organisationen i Uganda – kontaktede Støtteforeningen, og i 
bestyrelsen valgte vi straks at sende penge, så Rakel kunne starte i senior 1 (8. klasse) omtrent 
samtidig med de andre elever. I denne forbindelse fik Stephen en aftale i stand med forældrene, 
hvor begge i vidners påhør indvilgede i, at organisationen tager sig af Rakel og hendes skole-
gang. Desværre gik der ikke længe, før faderen følte trang til at hævne sig på moderen, som fik et 
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lag tæsk samtidig med, at en af Rakels mindre søskende blev snittet i hovedet med en kniv. Beg-
ge kommer sig heldigvis efter deres skader. Faderen blev fængslet for sin ugerning og skal for-
mentlig tilbringe lang tid der. Rakel har gennem hele forløbet boet hos Stephen og hans kone i 
Kanungu. Det er netop lykkedes os at finde en sponsor til hende blandt vore medlemmer, så 
hendes skolegang fremover er sikret.  
Dette er en af de triste historier, som der desværre er mange af i Uganda, men forløbet af denne 
har vist, at vi kan være med til at gøre en forskel. Har du også lyst til at blive sponsor, så kig ind 
på http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/top/barnesponsorat/index.php. Hvis du ikke har 
adgang til Internettet, kan du ringe eller skrive til foreningen (se telefonnummer og adresse 
sidst i brevet). 
 
Formanden og et andet af Støtteforeningens medlemmer, Casper Nørgaard, besøger i juni orga-
nisationen i Uganda i forbindelse med en privat rejse. Vi glæder os rigtig meget til at se projek-
terne og deres udvikling samt aflægge besøg hos dem, vi kan takke for at udføre det store daglige 
arbejde med at hjælpe andre til et bedre liv. Vi får også lejlighed til at møde de sponserede sko-
lebørn. Vi vil i begrænset omfang have mulighed for at medbringe tøj og bøger til uddeling. Kon-
takt venligst foreningen, hvis du har brugt, intakt tøj eller engelsksprogede skønlitterære bøger, 
som du gerne vil donere. 
 
Foreningen har for tiden ugandisk kunst udstillet på Rude Strand Seniorhøjskole i Saksild (Kyst-
vejen 114, 8300 Odder). Der er naturligvis tale om værker fra Mend the Broken Hearts―Uganda. 
Hovedparten er malerier og skjolde fremstillet under kunstprojektet i Kabale, men der er også 
kurve flettet af kvindegrupper. Vi håber at sælge noget af den udstillede kunst på vegne af orga-
nisationen i Uganda. Har du ikke mulighed for at besøge udstillingen, kan du alligevel anskaffe 
dig et kunstværk, idet vi tilbyder visse af kunstværkerne som gave, hvis man donerer et  
beløb over en bestemt størrelse. Se kunstværkerne og bestil på http://www.selvhjaelp-
uganda.dk/main/kunst/index.php eller ring eller skriv til os. 
Vi vil gerne have andre udstillinger fremover. Har du kendskab til et sted, hvor der kan være mu-
lighed for at arrangere en udstilling, er du derfor meget velkommen til at kontakte os.  
 
At et år nu næsten er gået siden foreningens stiftelse betyder, at der snart skal afholdes general-
forsamling. Denne finder sted lørdag den 8. maj 2010 klokken 16.00-17.00 i Odense.  
Indkaldelse er udsendt sammen med dette brev. I indkaldelsen finder du adresse,  
dagsorden og tilmeldingsoplysninger. Du kan også finde dette på http://www.selvhjaelp-
uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php. Der vil være forfriskninger, og vi håber på 
stort fremmøde – ledsagere er velkomne!  
 
I forlængelse af ovennævnte er det nu også ved at være tid til fornyelse af medlemskabet. Kon-
tingentet er fortsat kun 25 kr. pr. person, og det dækker perioden frem til den 30. juni 2011. For 
foreningen er det meget vigtigt at bibeholde medlemstallet, så vi håber meget, at du og eventuelt 
din familie har lyst til at forny medlemskabet. Dette kan gøres ved at foretage en bankoverførsel 
til konto 6845 0001340142 (Sydbank) eller sende et brev med en check til foreningens adres-
se (se nedenfor). Husk i begge tilfælde at skrive, hvad/hvem indbetalingen dækker. Betalingsfri-
sten er den 12. juli. Du må selvfølgelig rigtig gerne betale et større beløb end de 25 kr. pr. person. 
Betaler du 75 kr. eller mere, er du samtidig gavebidragsyder og dermed med til at opretholde 
vor gunstige status hos SKAT. 200 kr. kan brødføde en ugandisk familie i to måneder. Beløb på 
500 kr. eller derover er skattefradragsberettigede.    
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Har du flere i husstanden eller omgangskredsen, der endnu ikke er medlem, kan du give  
dem et gavemedlemskab eller opfordre dem til at melde sig ind på http://www.selvhjaelp-
uganda.dk/main/top/medlemskab/index.php. Samme sted kan du også meddele os adresseæn-
dring, hvis du er flyttet eller har fået ny foretrukken e-mail-adresse, hvilket vi meget gerne vil 
opdateres med for fortsat at kunne sende medlemsinformation til dig.     
 

Med venlig hilsen, 
på bestyrelsen vegne, 
 

 
Mikkel Juul Larsen, formand 
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