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Kære medlem!
Foråret er på vej, og således er det endnu en Dette er en god lejlighed til at høre lidt mere
gang tid til opdateringer fra Støtteforeningen om foreningen ved et hyggeligt eftermiddags‐
til selvhjælp i Uganda. Der er mange positive arrangement og gøre din indflydelse som
medlem gældende. Der vil
og spændende nyheder si‐
være forfriskninger, og led‐
den sidste nyhedsbrev, så vi
I dette nyhedsbrev:
sagere er velkomne, så vi
håber, du vil læse dette brev
opfordrer alle til at møde op
med ligeså stor fornøjelse,
 2012 – et rekordår!
til generalforsamlingen. Ind‐
som det er at skrive det!
 Generalforsamling 4/5
kaldelse er udsendt sammen
 Sarah reddet af ind‐
Positiv status for 2012
med dette brev. I indkaldel‐
samling
Det forgangne år blev rigtig
sen finder du adresse, dags‐
 Skolebygning på få uger
godt for foreningen! Vi op‐
orden og tilmeldingsoplys‐
 Slut med skolepjæk
nåede således en rekordind‐
ninger. Dette findes også på:
 Nye sponsorer = mere
tægt på godt 180.500 kr.,
http://www.selvhjaelp‐
selvhjælp
kontingent fra 317 medlem‐
uganda.dk/main/top/gene‐
mer og bidrag fra 111 gave‐
ralforsamling/index.php.
givere. Dermed er vi fortsat godkendt hos
Vi har en ledig plads i bestyrelsen, så hvis det
SKAT. Vi uddelte godt 154.600 kr. efter for‐
er noget for dig, hilser vi dig hjertelig velkom‐
målsparagraffen, og med vore penge har vi
men som kandidat. Giv os gerne besked i for‐
været med til at skabe mange og store resul‐
vejen.
tater, som du kan læse om i årets nyhedsbre‐
ve. Stor tak til alle, der har støttet foreningen Umiddelbart efter generalforsamlingen vil
der være et lille foredrag om sommerens sto‐
som medlem m.m. i 2012!
re medlemsrejse ved Grethe Leopold, som var
Generalforsamling
i Afrika for første gang og dermed har mange
Årets generalforsamling afholdes lørdag den nye indtryk og billeder med sig hjem i baga‐
4. maj 2013 klokken 15.00‐16.00 i Odense. gen. Vi skal også se og høre de to medlemmer
Paola Righetti og Marco Scimemi Jensen vise
billeder fra og fortælle om deres ophold hos
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Mend the Broken Hearts―Uganda her i for‐
året 2013, hvor de blandt andet hjalp til med
opførelsen af et jordsækhus (se næste spalte).
Arrangementet forventes at slutte klokken
cirka 17.00.
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Sarah opereret!
I sidste nyhedsbrev beskrev vi den ulykkelige
situation, som vor unge sponsorpige Sarah
var havnet i. Vi iværksatte en indsamling til
en operation til forbedring af hendes tilstand.
Der blev også lagt et klip fra en dokumentar‐
udsendelse på YouTube (se det ved at søge på
Sarah Korukiko), og indsamlingen kunne føl‐
ges via opdateringer på vores Facebook‐side
”Støt selvhjælp i Uganda”. På denne måde
lykkedes det hen over årsskiftet glædeligvis
at indsamle lige over de 10.000 kr., som var
påkrævet til operationen! Bestyrelsen og fol‐
kene i Uganda takker varmt den brede kreds
af medlemmer og andre, der bidrog til, at Sa‐
rah forhåbentlig kan få en langt bedre tilvæ‐
relse og ikke skal ende som invalid. En særlig
tak skal lyde til engagerede lærere, elever og
forældre på Giersings Realskole i Odense,
hvor der flot blev samlet hele 1800 kr. ind!
Da Sarah modtog budskabet om, at der var
penge til operationen, blev hun ubeskrivelig
lykkelig, og det er en sand glæde endelig at se
et stort smil på hen‐
des ansigt. Operatio‐
nen blev foretaget
den 21. februar, hvor
hendes arme blev
strakt ud i en maski‐
ne, mens der blev
udført kirurgi på
dem. Derudover blev
beskadiget væv fjer‐
net fra flere steder
på hendes krop. Hun
kunne kort derefter
strække armene ud,
og efter et par ugers
restitution og genop‐
træning hos Steph‐
ens søster er hun tilbage i skolen og kan bru‐
ge armene i sine sædvanlige gøremål. Des‐

værre havde der udviklet sig brystkræft som
følge af skaderne på hendes krop, men lægen,
der opererede hende, siger, at det ikke ser så
alvorligt ud, og at han vil kunne behandle det.
Hun får medicin og er under observation med
henblik på yderligere behandling, og vi følger
naturligvis forløbet og tror og håber på det
bedste!
Jordsækhus næsten færdigopført
Det vigtige projekt med jordsækbyggeri, som
vi længe har ønsket at støtte, er nu rigtig godt
i gang. Som omtalt i det seneste nyhedsbrev,
modtog Støtteforeningen i december en bevil‐
ling på 12.000 kr. fra Medarbejdernes Hono‐
rarfond i Novo Gruppen til projektet. Den 5.
februar kunne byggeriet så indledes, og alle‐
rede et par uger senere havde den planlagte
skolebygning antaget sin fulde ydre udform‐
ning, hvilket beviser teknikkens fortrin som
en yderst effektiv byggemetode. Derefter

skulle bygningen forsynes med døre og vin‐
duer, og der skulle støbes gulve og skalmures
uden på jordsækvæggene. Vi bevilgede ekstra
5500 kr. til færdiggørelsen, da det oprindelige
budget udarbejdet i 2011 ikke længere holdt
med dagens noget højere materialepriser.
To af vore medlemmer, førnævnte Paola og
Marco, fik gennem Støtteforeningen formidlet
et ophold af nogle ugers varighed i området
(Rwentobo), hvor projektet gennemføres, her
i marts‐april. De har blandt andet hjulpet med
skalmuringen og har været med til at diskute‐
re og planlægge, hvordan projektet skal vide‐
reføres. Dette har man en oplagt mulighed for
at høre om ved generalforsamlingen den 4.
maj, hvor de vil dele deres spændende ople‐
velser og idéer med tilhørerne.
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Menstruationsbind holder pigerne i skole
Vore større skolepiger behøver ikke længere
at blive væk fra skole under deres menstrua‐
tion, fordi de ikke har råd til engangsbind. Via
en uddeling på 1800 kr. blev der i januar ind‐
købt genbrugelige bind til 430 piger under
Mend the Broken Hearts―Ugandas omsorg.
Bindene er et
innovativt
produkt fra
en lille lokal
iværksætter‐
virksomhed,
og de udgør
en billig og
robust løs‐
ning på et
stort
pro‐
blem. Mend the Broken Hearts―Uganda har
nedsat en lille gruppe bestående af otte an‐
svarsbevidste piger – heriblandt vore spon‐
sorpiger Angel, Rakel, Daphine og Fiona – og
denne gruppe har stået for indkøb samt di‐
stribution og demonstration til de mange pi‐
ger. Som resultat af uddelingen af bindene har
ingen af de mange piger misset eksaminer
eller haft fravær på grund af menstruation

her i årets første skoleperiode. Vi har valgt at
finansiere indkøbet af disse bind fast frem‐
over i det omfang, det er økonomisk muligt.
Fremgang på sponsorfronten
Støtteforeningens medlemmer sponserer nu
skolegang for i alt 31 børn. I 2012 blev der
tegnet to nye sponsorater og her i begyndel‐
sen af 2013 yderligere et. Nok så vigtigt blev
der sidste år fundet personlige sponsorer til
hele seks af de ni elever, som Støtteforenin‐
gen betalte for af det ordinære budget, såle‐
des at der nu kun er tre børn, der får skole‐
gang betalt direkte af foreningen. Dette har
naturligvis medvirket til at frigøre en del mid‐
ler til at støtte andre projekter, og vi håber
også at finde sponsorer til de tre tilbagevæ‐
rende børn. Dette er dermed en opfordring til
at melde dig som skolesponsor, hvis det er
noget for dig!
Vel mødt på generalforsamlingen den 4. maj –
eller bare god sommer!
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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