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Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

3. april 2012

Kære medlem!
Du sidder nu med årets første nyhedsbrev, og selvhjælpsprojekter. Har du lyst til få dit eget
som du kan se, er det ikke bare året, der er sponsorbarn, hører vi derfor meget gerne fra
nyt, men også brevets design. Vi håber, at du dig. Det koster kun 1400 kr. for et års skole‐
gang for et barn i grundsko‐
synes om det nye udseende
len og 3500 kr. for et barn i
og naturligvis indholdet.
I dette nyhedsbrev:
mellemskolen – og beløbene
Året 2011
er skattefradragsberettige‐
 Succesfuldt 2011
2011 blev endnu et tilfreds‐
de. Skriv til os på e‐mail‐
 Generalforsamling 28/4
stillende år for Støttefore‐
adressen selvhjaelp.uganda
 Nikkesyge, konference,
ningen til selvhjælp i Ugan‐
@gmail.com eller ring på
rådighedsbeløb
da. Således var vi ved årets
22753718.
 Børnehjemsbørn kan
udgang 315 kontingentbeta‐
snart flytte i ny bygning
Generalforsamling
lende medlemmer og 95
 Indsamling gav pote!
Som nævnt i det seneste
gavebidragsydere, mens vor
 Nu skattefradrag for alt
nyhedsbrev finder årets
indtægt blev på godt
 Nyt medlem: Julemanden
generalforsamling sted lør‐
157.000 kr. Dermed opret‐
dag den 28. april 2012
holder vi vor godkendelse
hos SKAT, og gavebidrag til foreningen vil klokken 16.00‐17.00 i Odense. Dette er en god
fortsat være fradragsberettigede – nu endda lejlighed til at høre lidt mere om foreningen
på endnu gunstigere vilkår, hvilket du kan ved et hyggeligt eftermiddagsarrangement og
læse mere om senere i brevet. Vi uddelte i gøre din indflydelse som medlem gældende.
årets løb midler efter formålsparagraffen for Der vil være forfriskninger, og ledsagere er
hele 160.000 kr., og vi sørgede for skolegang velkomne, så vi opfordrer alle til at møde op
for ikke færre end 30 børn. Flere af disse har til generalforsamlingen. Indkaldelse er ud‐
dog ingen personlig sponsor, så midlerne sendt sammen med dette brev. I indkaldelsen
findes på foreningens ordinære driftsbudget, finder du adresse, dagsorden og tilmeldings‐
så mindre dermed er til rådighed for andre oplysninger. Du kan også finde dette på
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/
top/generalforsamling/index.php.
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Nyt fra Uganda siden sidst
I Uganda har der i den seneste tid været ud‐
brud af en sælsom, alvorlig sygdom kaldet
nikkesyge, der især rammer børn under 15 år
og giver meget ubehagelige symptomer så‐
som spisebesvær, opkast, diaré og vægttab.
Desuden nikker de ramte børn voldsomt med
hovedet og kan få epilepsilignende kramper
eller befinde sig i en søvnlignende tilstand.
Nogle af børnene på børnehjemmet hos Shei‐
lah var syge, og det frygtedes, at det var nik‐
kesyge. Via en fremrykket udbetaling af rå‐
dighedsbeløbet for foråret 2012 fra Støttefor‐
eningen lykkedes det os at få de ramte børn
hurtigt på hospitalet. Det blev konstateret, at
deres sygdom var en anden, men med næsten
de samme symptomer. Efter nogle uger på
hospitaler er de nu tilbage, og deres tilstand
er væsentlig forbedret.
Den 9.‐10. december 2011 fandt Mend the
Broken Hearts―Ugandas anden årlige konfe‐
rence om forebyggelse og behandling af
hiv/aids og malaria sted i Kanungu. 200 unge
lokale skoleelever og studerende deltog i kon‐
ferencen og opnåede derigennem vigtig ind‐
sigt i bekæmpelsen af de to sygdomme og en
god ballast for at deltage i sundhedsarbejdet i
deres lokalsamfund. Som omtalt i det seneste
nyhedsbrev dækkede Støtteforeningen 35 %
af konferencen, svarende til godt 11.500 kr.
Det halvårlige rådighedsbeløb, som vi sendte
til Mend the Broken Hearts―Uganda i oktober
2011, er blevet anvendt til malariaforebyg‐
gelse og medicin til mange børn, diverse læ‐
gebehandlinger, en begravelse, vand og elek‐
tricitet på Sheilahs børnehjem og efteruddan‐
nelse af personale.
Børnehjemsbygning snart indflytningsklar
Byggeriet af den nye børnehjemsbygning hos
Sheilah i Mbarara er nu tæt på at være afslut‐
tet, og det er planen, at den kan tages i brug
her i april, når børnene kommer hjem fra de‐
res skoler for at holde ferie inden næste sko‐
leperiode. Støtteforeningen har sendt et sid‐
ste bidrag på 17.000 kr. til byggeriet og har
dermed bidraget med i alt godt 100.000 kr. Vi

glæder os til at kunne vise billeder af bygnin‐
gen i brug i næste nyhedsbrev!
Indsamling og medlemstur
I forbindelse med rejsen i juli‐august, hvor 18
medlemmer tager til Uganda, iværksatte vi i
februar en indsamling af tøj, sko, legetøj, bø‐
ger og skolemateriale blandt medlemmerne.
Dette har givet os en meget stor mængde ef‐
fekter af rigtig fin kvalitet, og der skal lyde
stor tak til alle, der har bidraget. Planen er at
medbringe 500 kg til uddeling til familier,
skoler og børn i de områder, hvor vi støtter
aktiviteter. Hovedparten af det indsamlede er
forskellige former for beklædning, og med alt
det, vi har fået ind eller fået lovning på, har vi
nok af dette. Derimod kan vi fortsat bruge
ting som lommeregnere og skrive‐ og tegne‐
redskaber samt desuden aflagte lette kuffer‐
ter og store (sports)tasker til at transportere
det indsamlede i og efterlade i landet. Giv os
besked, hvis du kan bidrage med noget af
dette.
Nye fradragsregler
Fra og med 2012 bortfalder de bundgrænser
på 500 kr., der tidligere har eksisteret for
gavebidrag til skattegodkendte foreninger.
Det vil sige, at man fra i år kan få skattefra‐
drag for hele sit gavebidrag, hvorimod det
tidligere kun har været den del af beløbet, der
oversteg 500 kr. Der er altså nu endnu bedre
grund til at give et ekstra bidrag – både beløb
over og under 500 kr.! Et gavebidrag define‐
res som det beløb, du som medlem samlet
indbetaler til os over et kalenderår, fratrukket
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kontingentet (25 kr.). Hver person kan mak‐
simalt få fradrag for 14.500 kr. i 2012. Betin‐
gelsen for at få skattefradraget er, at du har
oplyst os dit cpr‐nummer senest ved årets
udgang, så vi kan indberette dit gavebidrag til
SKAT. I foreningens bestyrelse har vi desuden
valgt at stille som forudsætning for den au‐
tomatiske indberetning, at beløbet udgør
mindst 50 kr., for at undgå for megen admini‐
stration. Oplysning af cpr‐nummer kan fore‐
tages nemt og sikkert via vor hjemmeside
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/
top/gavebidrag/oplyscpr_nummer/index.php
eller pr. e‐mail, brev eller telefon.

Julemanden er altså nu et af vore over 300
kontingentbetalende medlemmer. Husk at du
allerede nu kan forny dit medlemskab ved
indbetaling af mindst 25 kr. på bankkonto
6845 0001340142, så du også i 2012‐2013
er med til at gøre en forskel.

Julemanden er nu medlem af foreningen!
Ja, du ser rigtigt: På billedet til højre er selve‐
ste julemanden ved at melde sig ind i Støtte‐
foreningen hos kasserer Rune Møller Paulsen!
Det skete ved et julemarked ved Kalundborg
den 18. december, hvor Støtteforeningen del‐
tog med en bod med ugandisk kunst og glas‐
kunst solgt til fordel for selvhjælpsprojekter‐
ne i Uganda.

Vel mødt på generalforsamlingen den 28. april
– eller bare god sommer!
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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