Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 22010
Odense, den 27. september 2010

Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda!
Der er gået et begivenhedsrigt halvt år siden udsendelsen af sidste nyhedsbrev, så det er en
fornøjelse hermed at berette igen. Støtteforeningen afholdt sin første ordinære generalforsam‐
ling lørdag den 8. maj i Odense. 13 medlemmer var mødt frem og bidrog til en god og konstruk‐
tiv generalforsamling. Referat er udsendt, og det kan også findes på http://www.selvhjaelp‐
uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php.
Besøg i Uganda juni 2010
En måneds tid efter generalforsamlingen drog formanden med et af vore medlemmer, Casper
Nørgaard, til Uganda, hvor vi tilbragte en lille uge i selskab med folkene bag Mend the Broken
Hearts―Uganda. Vi fik besøgt adskillige udvalgte projekter i alle tre hovedområder, hvor organi‐
sationen har projekter. I Mbarara besøgte vi Sheilah Ampaires hjem/børnehjem og de 25 børn,
der var hjemme på det pågældende tidspunkt. I Kabale så vi organisationens kunstprojekt, som
fortsat er et velfungerende foretagende, hvor unge uddannes, samtidig med at der produceres et
varieret udvalg af gedigen og dekorativ kunst, der sælges og bidrager til organisationens indtæg‐
ter. Hovedparten af tiden tilbragte vi i det mest afsidesliggende og fattige distrikt, Kanungu. Her
var vi indlogeret hos bestyrelsesformanden Stephen Tumwebaze og hans kone Caroline, som tog
sig rigtig hjerteligt af os og gav os en god base for vore besøg hos projekterne i området. Vi var
under opholdet i Kanungu også meget i selskab med den nye daglige leder Alex Orikushaba, som
vi fik et vældig positivt indtryk af – han er imødekommende, kompetent og har styr på tingene.
Sammen med Stephen og Alex besøgte vi blandt andet organisationens egen forskole i Kanungu,
en stor murstensproduktion, der giver indtægter til organisationen og arbejde til 42 mænd og
drenge, og det snedkerværksted, som Støtteforeningen har været med til at muliggøre oprettel‐
sen af. Det kan i den forbindelse nævnes, at vi havde lejlighed til at afprøve både seng og stole
produceret af snedkermesteren Mbabazi –
det er møbler i solid kvalitet!
En af vore største oplevelser var dog besø‐
gene hos de skolebørn, som har sponsorer
gennem Støtteforeningen. Vi fik besøgt de
11 af 12 sponsorbørn, der går på skoler i
Kanungu‐distriktet. Heraf går én i en mel‐
lemskole, mens de øvrige 10 er fordelt på to
grundskoler. Besøgene på de tre skoler var
rigtig opløftende, da vi fik meget gode ind‐
tryk af disse private institutioner, som Mend the Broken Hearts―Uganda har udvalgt og tydelig‐
vis arbejder godt sammen med. Kvaliteten synes god, både hvad angår faciliteter, personale og
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faglighed. Endvidere fornemmede vi en god stemning, ligesom det var klart for os, at der bliver
gjort meget for at få ”vore” børn til at trives trods deres ekstra svære forudsætninger. Vi havde
tid sammen med de sponserede børn alene, og her overrakte vi dem breve og gaver fra deres
sponsorer, som overvældede dem meget. De var lutter smil, og det var rørende for os at være
med til.
Ud over personlige gaver fra sponsorerne medbragte vi indsamlede effekter i form af aflagt tøj,
sportstøj og fodtøj samt bamser og bøger. Disse ting blev overdraget til organisationen og siden
fordelt til de mest trængende. Det vakte stor begejstring, og vi vil gerne takke alle, der fulgte op‐
fordringen i sidste nyhedsbrev og donerede disse ting, som er særdeles brugbare og værdsatte
blandt modtagerne i Uganda. Da vi to rejsende kun kunne medbringe cirka 50 kilo tilsammen ud
over vor personlige bagage, har vi stadig en del af det indsamlede opmagasineret hos forman‐
den, og det afventer en kommende lejlighed til at blive fragtet til Uganda.
Nu har vi 18 sponsorbørn!
Siden besøget i Uganda er antallet af sponsorbørn vokset til 18. Af de seks ny børn i sponsor‐
programmet er de tre grundskoleelever, mens de resterende tre er mellemskoleelever. De
fleste havde fået deres skolegang afbrudt eller havde ikke mulighed for at fortsætte uden spon‐
soratet. Vi vil benytte lejligheden til at byde de ny sponsorer velkommen og sige stor tak for
den fortsatte støtte til de eksisterende. Har du som medlem og læser af dette nyhedsbrev også
fået lyst til at sponsere et barns skolegang, hører vi meget gerne fra dig, da vi har mange børn i
grundskolealderen, der har brug for det. Et helt års sponsorat koster bare 1400 kr., og du får
oven i købet skattefradrag for denne støtte. Du kan se mere på http://www.selvhjaelp‐
uganda.dk/main/top/barnesponsorat/index.php eller kontakte os på telefonnummeret eller
adresserne sidst i brevet.
Forbedringer hos Sheilah
Som nævnt fik vi i forbindelse med opholdet i Uganda lejlighed til at se Sheilahs hjem, hvor hun
til daglig huser 25‐30 børn ud af de cirka 47, som hun fungerer som værge for. Der er ingen tvivl
om, at der bliver taget godt hånd om børnene, og at Sheilah og hendes hjælpere gør et særdeles
beundringsværdigt stykke arbejde, men forholdene er trange for disse mange børn. Vi kunne
dog med tilfredshed konstatere, at en tilbygning er i færd med at blive opført med forventet fær‐
diggørelse sidst på efteråret. Endvidere har vi på Sheilahs forespørgsel doneret 4300 kr. til for‐
bedrede sovefaciliteter i form af madrasser, tæpper og sengelinned. Vi er i bestyrelsen særlig
glade for at se Sheilahs fantastiske projekt trives og videresender atter hendes tak til alle, der bi‐
drog til hendes helbredelse, hvilken naturligvis har været en forudsætning for videreførelsen og
udviklingen af dette arbejde.
Stort hivforebyggelsesprojekt
I øjeblikket er Mend the Broken Hearts―Uganda ved at indlede et stort projekt, der skal medvir‐
ke til at begrænse udbredelsen af hiv/aids blandt unge i Kanungu. En undersøgelse har vist, at
der blandt den yngre del af befolkningen i Kanungu er en smitteandel på hele 23 %. Der er hel‐
digvis en stigende bevidsthed om sygdommen samt dens konsekvenser, smitteveje og forebyg‐
gelse, hvilket vi i høj grad bemærkede under vort nylige besøg. Blandt andet har Ugandas rege‐
ring iværksat et omfattende test‐ og behandlingstilbud og tilhørende information i skoler, insti‐
tutioner og samfundet generelt. Dog er der lang vej endnu, og som så meget andet i Uganda lider
også dette regeringsinitiativ under begrænsede ressourcer. Dette er baggrunden for Mend the
Broken Hearts―Ugandas projekt, der primært skal bevidstgøre unge og børn om forebyggelse af
hiv‐smitte. Støtteforeningen er blevet anmodet om at yde støtte til dette projekt, og bestyrelsen
forventer, at vi vil have mulighed for at bidrage hertil i et vist omfang.
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Medlemstur til Uganda i 2012
I forlængelse af årets besøg hos Mend the Broken Hearts―Uganda og på opfordring fra flere
medlemmer har vi i Støtteforeningens bestyrelse besluttet at arbejde på at arrangere en tur til
Uganda for alle interesserede medlemmer i juli 2012. Turen vil omfatte besøg hos et udvalg af
Mend the Broken Hearts―Ugandas projekter samt en valgfri del, hvor der vil være mulighed for
at opleve nogle af de enestående attraktioner, som Uganda har at byde på, for eksempel safari,
bjerggorillaer og Nilens udspring. Opholdet hos organisationen vil naturligvis involvere skolebe‐
søg med mulighed for at møde sponsorbørnene. Vi vil lave turen i et tempo og med et komfort‐
niveau, så alle kan være med. Vi forventer, at sådan en tur af cirka to ugers varighed vil kunne
arrangeres for omtrent 15.000 kr. pr. person for flyrejse, lokal transport og logi, men eksklusiv
forplejning og eventuelle entréudgifter på den valgfri del af turen. Vi vil meget gerne bede alle,
der kunne have interesse i at deltage på sådan en tur, om at give en tilbagemelding til os pr. e‐
mail, brev eller telefon (se kontaktoplysningerne sidst i brevet). Der er selvfølgelig ikke tale om
nogen bindende tilmelding, men blot en interessetilkendegivelse, så vi kan vejre stemningen og
konkretisere planerne lidt mere.
Husk at forny medlemskabet!
Status i Støtteforeningen er ultimo september 2010, at vi har 205 betalende medlemmer for
kontingentåret 2010‐2011. I sidste kontingentår endte vi på 329 medlemmer, og siden er der
kommet cirka 30 nye, så der er altså endnu mange af de gamle medlemmer, der ikke har fornyet
deres medlemskab. Vi håber meget, at disse vil fortsætte deres støtte, for den er vigtig og gør en
forskel. Husk på, at kontingentet er blot 25 kr., men at dette i Uganda rækker til at brødføde en
familie i en uge. Kontingenter og eventuelle ekstrabidrag bedes indbetalt på bankkonto 6845
0001340142. I mange netbanker er det muligt at oprette faste betalinger, hvor der f.eks. må‐
nedligt, kvartalsvis eller årligt overføres et beløb. Ved at benytte dig af dette, sparer du besværet
med at huske at få betalt og indtaste betalingsoplysningerne hver gang. Har du ikke mulighed for
at foretage en bankoverførsel, er du velkommen til at sende et brev med en check til foreningens
adresse (se nedenfor). Husk i øvrigt, at beløb over 500 kr. er skattefradragsberettigede.
Til sidst vil vi nævne, at du til hver en tid kan kontakte os, hvis du har idéer til, hvordan vi kan
hverve flere medlemmer eller støtter. Vi tilsender også gerne materiale, som kan ophænges
og/eller uddeles på steder, som du måtte finde egnede, for eksempel arbejdspladsen, skolen el‐
ler sportsklubben. Husk også, at man kan oprette medlemskaber og give gavemedlemskaber via
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top/medlemskab/index.php.
Tusind tak for støtten!
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
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