Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 22009
Odense, den 6. oktober 2009

Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda!
Vi indleder dette brev med en rigtig positiv nyhed: Det er lykkedes Støtteforeningen at opfylde
de tre meget ambitiøse mål, som blev opstillet i forbindelse med foreningens stiftelse for blot fire
måneder siden! Således talte foreningen kort før udgangen af september hele 320 medlemmer,
vi havde modtaget ekstrabidrag fra 115 personer, og indtægten var nået op på godt 151.500 kr.
Dermed lever foreningen op til de krav, der stilles for at kunne opnå godkendelse hos SKAT til, at
folk, der giver pengegaver til foreningen, kan få skattefradrag. En ansøgning om en sådan god‐
kendelse blev udfærdiget den 28. september og afsendt til skattemyndigheden, som har bekræf‐
tet at have modtaget den inden fristen den 1. oktober. Vi kan forvente svar på denne ansøgning
inden for tre måneder, og vi satser på et positivt udfald, idet foreningen efter bestyrelsens over‐
bevisning opfylder alle forudsætninger for godkendelse. I givet fald vil fradragsberettigelsen ha‐
ve virkning fra indeværende år, og andelen af en bidragsyders samlede gavebeløb i 2009, der
ligger mellem 500 kr. og 15.000 kr., vil automatisk blive trukket fra i skatteregnskabet på den
kommende årsopgørelse.
Opnåelse af dette imponerende antal medlemmer og bidragsydere samt den store indtægt ville
ikke have været mulig uden et fantastisk engagement fra jer medlemmer. Bestyrelsen er meget
imponeret over den opbakning, som vi er blevet mødt med i dette projekt, og vi ønsker at ud‐
trykke en rigtig varm tak til alle! Der er blevet gjort en uvurderlig indsats fra eksisterende med‐
lemmer for at udbrede kendskabet til Støtteforeningen til familie, venner, kolleger m.v. Foruden
dette har oprettelsen af gruppen ”Støt selvhjælp i Uganda” på Facebook bidraget med at udvide
kredsen af folk, der kender til os. Er du ikke allerede med i denne gruppe, så tilmeld dig og invi‐
ter gerne alle dine venner til at gøre det samme.
I forbindelse med slutspurten for at finde de sidste medlemmer udloddede vi tre præmier. For
det første trak vi lod om et gavekort på 150 kr. til en pladeforretning blandt medlemmer af Fa‐
cebook‐gruppen, der meldte sig ind i Støtteforeningen i konkurrenceperioden 3.‐15. september.
Vinderen blev Peter Nielsen – tillykke til Peter! For det andet blev der trukket en vinder blandt
de medlemmer, som skaffede nye medlemmer i samme periode. Her vandt Tove Laursen, der
valgte at donere sin præmie på rødvin til en værdi af 150 kr. til Sheilah i Uganda. I den tredje
konkurrence blev der ingen vinder af det udlovede ugandiske kunstværk, da det betalende med‐
lem nummer 300 først blev en realitet efter konkurrencefristens udløb den 15. september.
Vi er desuden utrolig glade for de mange medlemmer, som I har skaffet ved at omdele informati‐
onsmaterialet fra velkomstbrevet eller ved på anden måde at henvise til os eller vor hjemmeside
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www.selvhjaelp‐uganda.dk. Vil du være med til at gøre endnu flere bekendt med foreningens ar‐
bejde, så husk, at du nemt kan videresende linket via knappen i bunden af hjemmesiden. Husk
også, at det er muligt at købe medlemskaber som gave til andre via hjemmesiden. Du kan nu og‐
så hente et dokument, som kan udskrives og hænges op for eksempel på arbejdspladsen, i skolen
eller ved fritidsaktiviteten. Det indeholder kortfattet information om foreningen samt kontakt‐
oplysninger, og du finder det under Om foreningen → Opslag om foreningen. Vi fremsender na‐
turligvis også gerne trykte eksemplarer – kontakt os pr. e‐mail, telefon eller post (se kontaktop‐
lysninger sidst i brevet).
I Uganda er der mange aktiviteter i gang for tiden, og der er stor begejstring i Mend the Broken
Hearts―Uganda over den støtte til organisationens arbejde, som så mange viser ved at melde sig
ind i Støtteforeningen og donere penge. Midlerne fra os vil være med til at muliggøre, at nye, vig‐
tige projekter kan sættes i gang. Konkret er der meget ambitiøse planer om at opføre en stor
skole, der vil kunne huse og uddanne mange af de forældreløse børn, som organisationen i dag
sørger for skolegang for i andre skoler. Byggeriet er projekteret på en måde, så det kan udføres i
etaper. Dermed kan det realiseres over flere regnskabsår samtidig med, at de enkelte dele kan
tages i brug løbende. Dette åbner også gode muligheder for, at Støtteforeningen kan bidrage til
opførelsen på en meget hensigtsmæssig måde ved at finansiere komplette dele af bygningskom‐
plekset. Vi arbejder på at få bevillinger hertil fra fonde, og vi har mulighed for at supplere sådan‐
ne eventuelle midler med en del af vor opbyggede formue. Et andet ressourcekrævende projekt,
som vi vil kunne hjælpe på vej, er oprettelsen og driften af selvhjælpsgrupper rettet mod folk
med specifikke forudsætninger og behov. Blandt disse målgrupper er handicappede, enlige for‐
ældre, særligt udsatte voksne og unge, analfabeter og folk med behov for nye ernæringsmulig‐
heder. Her kunne der blive tale om at støtte med et større engangsbeløb eller en fast periodevis
udbetaling. Mend the Broken Hearts―Uganda har i øvrigt i sin seneste udviklingsplan stor fokus
på at udvide sine indkomstskabende projekter, så driften af de mange tiltag kan finansieres. Der
er tale om produktion af mursten, landbrugsvarer, kunst, snedkervarer, kurve og måtter samt
udførelse af skrædder‐ og frisørarbejde – og mange af disse aktiviteter foregår i projekter, der
samtidig fungerer som uddannelse for de involverede.
Vi er meget glade for at kunne rapportere, at operationen af nøglepersonen Sheilah Ampaire er
veloverstået. I forbindelse med operationen opholdt Sheilah sig en måned på et hospital i Kenya,
og i den seneste måned har hun modtaget efterbehandling i Ugandas hovedstad Kampala. Opera‐
tionen har bragt hende ud af den livstruende tilstand, givet hende stemmen tilbage og lindret
hendes alvorlige smerter. Hun udskrives en af de nærmeste dage og kan vende tilbage til sin
funktion som bestyrelsesmedlem i Mend the Broken Hearts―Uganda og til sit hjem og de mange
forældreløse børn, som hun forsørger. Hun sender en dybfølt tak til alle medlemmer af vor for‐
ening og er meget overvældet over den omsorg, som så mange har udvist ved at bidrage til hen‐
des helbredelse. Også i bestyrelsen er vi utrolig lykkelige over, at det har været muligt at opnå
dette!
Der er nu otte forældreløse skolebørn primært i Kanungu‐distriktet, der får sponseret deres sko‐
legang af medlemmer af Støtteforeningen. Sponsoraterne trådte i kraft forud for begyndelsen af
dette års tredje skoleperiode i starten af september. Det er en stor hjælp for disse børn og for
Mend the Broken Hearts―Uganda at vide, at de gennem sponsoraterne er sikret skolegang i
mindst ét og forhåbentlig mange år. Har du lyst til at sponsere et barn, kan du se billeder og op‐
lysninger om børnene og tilmelde dig ordningen på hjemmesiden www.selvhjaelp‐uganda.dk el‐
ler ved at kontakte foreningen pr. e‐mail, brev eller telefon. Et sponsorat koster 1400 kr. om
året.
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Vi vil runde dette brev af med at præsentere et tiltag, som vi forventer at iværksætte i efterårets
løb. Det drejer sig om salg af kunst fra Mend the Broken Hearts―Ugandas kunstprojekt i Kabale,
som der kan læses mere om på hjemmesiden. Når programmet er kommet i stand, vil interesse‐
rede kunne købe flot afrikansk malerkunst og kunsthåndværk via vor hjemmeside. Købet støtter
kunstprojektet, der både tjener som uddannelsessted og vigtig indtægtskilde for organisationen
i Uganda.
Med venlig hilsen,
på bestyrelsen vegne,

Mikkel Juul Larsen, formand
Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
Erholmvænget 46, 5230 Odense M

Hjemmeside: www.selvhjaelp‐uganda.dk

Telefon: 22753718

E‐mail: www.selvhjaelp.uganda@gmail.com

Kontonr.: 6845 0001340142 (Sydbank)

CVR/SE‐nr.: 32183964
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