Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 22011
Odense, den 15. august 2011

Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda!
Hermed atter nyt om Støtteforeningen og projekterne i Uganda. Vi vil indlede med at nævne,
at der blev afholdt generalforsamling i Støtteforeningen lørdag den 14. maj i Odense, hvor 19
medlemmer deltog. Referat er udsendt, og det kan også findes på http://www.selvhjaelp‐
uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php. Siden generalforsamlingen har vi i bestyrel‐
sen arbejdet målrettet på at inddrive kontingenter for 2010/2011. Vi har taget opkrævning via
Nets’ betalingsservice i brug, og cirka 50 kontingenter blev betalt på denne måde i juli. Hertil
kommer pæne gavebeløb, som de tilmeldte medlemmer har valgt at sætte til fast betaling til for‐
eningen årligt eller halvårligt. I skrivende stund har vi i alt modtaget kontingent fra 247 med‐
lemmer, men vi vil gerne op på mindst 300, som er foreningens målsætning. Er du en af dem, der
endnu ikke har fået fornyet medlemskabet, kan du nå det endnu. Det kan betales via vor bank‐
konto 6845 0001340142, på check til foreningen eller kontant til et af bestyrelsesmedlemmer‐
ne. Kontingentet er fortsat 25 kr. pr. medlem. Tilmelding til betalingsservice kan foretages via
hjemmesiden, http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top/betalingsservice/index.php.
Indtægter og udgifter i 2010
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens regnskab for 2010. Foreningens indtægter androg
156.291 kr., mens der var udgifter for 158.824 kr. Af udgifterne udgjorde uddelinger til Uganda
154.343 kr. svarende til 97,2 %, mens omkostningerne til drift og administration kun var på
1952 kr., hvilket blot er 1,2 %. Fordelingen
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Fondsmidler muliggør færdiggørelse af børnehjemsbygning
Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er endnu en gang blevet tilgodeset med en bevilling fra
Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Bevillingen, der blev modtaget i maj, er på 30.000
kr. og blev givet til foreningen uden specifika‐
tion af dens anvendelse. Bestyrelsen valgte at
benytte hele beløbet til opførelsen af børne‐
hjemsbygningen hos Sheilah Ampaire i Mba‐
rara, som har været omtalt i de seneste to ny‐
hedsbreve. Dette har muliggjort montering af
tag, døre og vinduer. Bestyrelsen vedtog i juli
at sende yderligere 23.350 kr. til færdiggørel‐
se af bygningen, hvilket blandt andet omfat‐
ter gulve, lofter, veranda, pudsning af mure
og vægge samt maling. Med de 30.000 kr. ud‐
delt i december 2010 har Støtteforeningen
altså i alt anvendt 83.350 kr. til dette meget vigtige formål og dermed finansieret størstedelen af
den hårdt tiltrængte børnehjemsbygning.
Årets uddelinger til Uganda
Ud over de nævnte bevillinger til børnehjemsbyggeriet har Støtteforeningen indtil videre i år
uddelt 14.206 kr. til Sheilahs forsørgelse af sine plejebørn i skoleferierne, 19.315 kr. til skole‐
penge for vore nu 24 børn med danske sponsorer og 24.423 kr. som uspecificeret dispositions‐
beløb til Mend the Broken Hearts―Uganda. Sidstnævnte er til rådighed for hurtig afhjælpning af
akutte problemer samt styrkelse af projekter og aktiviteter efter Mend the Broken Hearts―
Ugandas bestyrelses disposition. Konkret er det blandt andet blevet anvendt til medicin og læ‐
gebehandlinger, skoledrift og aids‐oplysning.
Der er planlagt yderligere to uddelinger i nær fremtid: Her midt i august sendes skolepenge for
cirka 14.000 kr. til Mend the Broken Hearts―Uganda, og i oktober planlægges det halvårlige dis‐
positionsbeløb sendt til organisationen, hvilket ventes at udgøre omkring 12.000 kr.
Ny kunstudstilling
Vi har fået en ny udstilling af vor ugandiske kunst i stand. Denne gang udstilles malerierne og
træskjoldene på Hæmatologisk Afdeling (X1, kræftafdelingen) på Odense Universitetshospital.
Kunstværkerne er fremstillet som led i Mend the Broken Hearts―Ugandas succesfulde kunstpro‐
jekt i Kabale, og indtægterne fra salget havner naturligvis i Uganda. Husk at du som medlem kan
erhverve dig noget af denne kunst ved at donere et beløb i størrelsen 300‐1100 kr. Se hvilke
værker, du kan få på denne måde, og hvordan du gør, på hjemmesiden http://www.selvhjaelp‐
uganda.dk/main/kunst/index.php eller kontakt foreningen.
Situationen i Uganda netop nu
For tiden hører vi herhjemme meget om situationen i det østlige Afrika, hvor der er udbredt tør‐
ke og sult på Afrikas Horn, og FN har erklæret hungersnød i store områder af Somalia. Der er ta‐
le om den værste situation i Østafrika i årtier, og selvom situationen er klart værre i landene
længere mod øst, nævnes Uganda undertiden også i sammenhæng med sultkatastrofen. Rent
faktisk er situationen i Uganda ganske kritisk, og vi har bedt Stephen om at give en status og ana‐
lyse af tingenes nuværende tilstand i Uganda, hvilket vi har sammenfattet til det følgende.
Mangel på regn har hærget flere lande på Afrikas Horn, især Somalia, hvor millioner af menne‐
sker sulter på grund af den langvarige tørke. Mange tusinder er døde, og folk flygter i stort antal
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til nabolandet Kenya i håb om at finde føde. I Kenya hærger tørken imidlertid også, og i store
områder har hyrderne mistet deres kvæg som følge af græsgangenes udtørring, og der er ingen
mad eller vand til folk. I Sudan mod nord gør det samme sig gældende, og der er stor afhængig‐
hed af hjælp udefra. Også Uganda, Tanzania og Rwanda er ramt af tørken, hvilket har betydet en
alvorlig nedgang i disse landes fødevareproduktion og udryddelse af en stor del af kvæget. Fort‐
sat mangel på regn vil inden længe begynde at koste mange menneskeliv her også. Grundet tør‐
ken har mange undladt at igangsætte dyrkningen og venter i stedet på regn, mens lagrene af fø‐
devarer og såsæd fortæres.
Tørkens følger er store i Uganda. Hidtil har landet produceret megen mad, og bønderne har solgt
hele et års høst i forventning om igen at få et tilstrækkeligt udbytte året efter. Særlig har man
kunnet sælge fødevarer til en meget høj pris i det sydlige Sudan, hvilket har presset priserne på
hjemmemarkedet op og været en af hovedårsagerne til sult og underernæring i Uganda.
Det sydvestlige Uganda, hvor Mend the Broken Hearts―Uganda har sit virke, er ikke så hårdt
ramt som andre dele af landet, hovedsagelig områder mod nord og øst, der har været direkte
ramt af tørke. Alligevel mærkes de internationale problemer såsom hungersnøden på Afrikas
Horn og uroen i Nordafrika dog tydeligt i form af fødevareknaphed og voldsomme prisstignin‐
ger. Generelt er landet inde i en periode med en række problemer, og det seneste halve års tid
har været præget af høj inflation og en vis politisk uro, hvortil nu er kommet stigende fattigdom
som følge af blandt andet tørken.
Ugandas regering bruger fortsat en betragtelig del af sine ressourcer på den stadig ulmende
væbnede konflikt med oprørere i den nordlige del af landet, hvilket svækker indsatsen med at
afhjælpe landets øvrige problemer såsom sult og fattigdom. Desuden går konflikten ud over
landbrugsproduktionen, da arbejdskraft rekrutteres til kamp af både regeringen og oprørerne.
Særlig rammes i forvejen fattige samfund og små husholdninger. Regeringen har ikke magtet at
hjælpe befolkningen ved at fastsætte priserne på landbrugsprodukter, så priserne er nogle ste‐
der i landet meget høje og andre steder meget lave, hvilket i de pågældende områder rammer
henholdsvis forbrugerne og producenterne, der i nogle tilfælde må opgive deres produktion.
Af andre problemer, der forværrer situationen, kan nævnes fødslen af mange børn og dermed
mange munde at mætte, knaphed på landbrugsjord med manglende braklægning og dårligt ud‐
bytte til følge, forkert udnyttelse af jorden på grund af uvidenhed og deraf følgende fejlslagen
høst og frasalg samt lav landbrugsproduktion i visse områder grundet mænds kulturelt bestem‐
te modvilje mod at deltage i arbejdet med dyrkning af jorden. Dertil kommer regeringens fordri‐
velse af folk fra deres jord uden kompensation i flere tilfælde og rige menneskers overtagelse af
fattiges jord, ofte ved hjælp af korruption.
Konsekvenserne af tørken, konflikter og utilstrækkelig fødevareproduktion er sult, tørst, fattig‐
dom og bristede livsgrundlag. Fødevarerne er steget meget i pris, og mange familier har ikke
længere råd til basale fornødenheder, herunder medicin, eller til at sende deres børn i skole.
Vor støtte hjælper og er værdsat!
Med venlig hilsen,
på bestyrelsen vegne,

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
Erholmvænget 46, 5230 Odense M
Telefon: 22753718
E‐mail: selvhjaelp.uganda@gmail.com
Hjemmeside: www.selvhjaelp‐uganda.dk

Mikkel Juul Larsen, formand

Kontonr.: 6845 0001340142 (Sydbank)
CVR/SE‐nr.: 32183964
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