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Kære medlem!
Så er der endnu en omgang nyheder fra Støt- foreningens støtte. Dernæst gav gæstetaler
teforeningen til selvhjælp i Uganda. Der er Karsten Laursen et levende og inspirerende
sket en del spændende både her i Danmark og indblik i sine spændende oplevelser i Uganda
i Uganda, så vi håber, at du
og erfaringer med det udvil læse dette med interesse.
viklingsarbejde, som danske
I dette nyhedsbrev:
bistandskroner er med til at
Generalforsamling mv.
finansiere gennem en stor
• Generalforsamling i
Den årlige generalforsamling
jubilæernes tegn
organisation som Mellemblev afholdt lørdag den 10.
folkeligt Samvirke. Der var
• 100 donorer nået, medmaj i festlig stemning. Den
desuden hilsner fra Mend
lemmer søges fortsat
var nemlig samtidig markethe Broken Hearts―Ugandas
• Træskjolde hjælper unge
ringen af Støtteforeningens
formand Stephen Tumweba• Piger sikret bind et år til
femårsjubilæum og Mend
ze og protektor Dr. Chris Ba• Millionsucces!
the Broken Hearts―Ugandas
ryomunsi, der også er med• Antihomolov måske død
10-årsjubilæum. 21 stemmelem af Ugandas parlament,
• Fra 0 til 100 år
berettigede var fremmødt til
inden jubilæumsdagen af• Swipp direkte fra mobil
generalforsamlingen. Referat
sluttedes med et hyggeligt
m.m. findes på hjemmesiden
middagsarrangement
på
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/
Restaurant Carlslund (for deltagernes egen
top/generalforsamling/index.php.
regning).
Ved jubilæumsarrangementet efter generalforsamlingens formelle dagsorden fortalte
formand Mikkel Juul Larsen i ord og billeder
om foreningens baggrund, tilblivelse og resultater – fra sit eget første møde med Uganda i
1996 til i dag, hvor hundredvis af mennesker
er blevet hjulpet til at klare sig selv gennem

Opfyldelse af nye krav

Som omtalt i sidste nyhedsbrev er godkendelsesreglerne fra i år blevet ændret, så der skal
være over 100, der giver et årligt gavebidrag
til foreningen på minimum 200 kr., for at gavebeløb fortsat kan være fradragsberettigede.
Vore opfordringer i nyhedsbrevet, på foreningens Facebookgruppe ”Støt selvhjælp i Ugan-
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da” og i e-mails i forbindelse med kontingentopkrævningen har glædeligvis resulteret i, at
der nu er 104 sådanne bidragsydere. Dermed
er dette krav blevet opfyldt. Stor tak til alle,
der har bidraget til dette!

Et andet krav er, at 300 skal have betalt kontingent for indeværende kontingentår, så vi
pr. 1. oktober over for SKAT kan dokumentere, at vi har både 300 medlemmer og over
100 gavegivere. Pt. er der 287, der har betalt
kontingent. Vi mangler derfor 13 i også at
opfylde dette krav og håber, at vi kan nå dette
inden udgangen af september. Vi kan se, at en
ret stor del af vore eksisterende medlemmer
endnu ikke har fornyet medlemskabet, og vi
opfordrer hermed alle, der måtte have glemt
det, til at huske at få det gjort – hvert et medlem tæller!
Nyt selvhjælpsprojekt søsat: Træskjolde

Støtteforeningen finansierede i maj iværksættelsen af et projekt, hvor unge oplæres i at
fremstille kunstfærdige træskjolde. Projektet
har sammenhæng med et meget velkørende
snedkerprojekt, som vi støttede tilblivelsen af
i 2009, samt med Mend the Broken Hearts―
Ugandas omfattende kunstprojekt, som vi
også har støttet gennem årene.

Træskjoldsprojektet omfatter 18 unge mænd
og kvinder, der har forladt skolen og har haft
svært ved at
finde beskæftigelse. De kommer fra fire
forskellige distrikter (Kanungu, Kabale, Isingiro og Mbarara), og nu efter de cirka tre
måneders kursus kan de tage
tilbage til deres distrikter og ernære sig selv
samt hjælpe andre i gang via deres nyerhvervede evner.
Vor bevilling var på cirka 5200 kr. og medgik
til træ, værktøj, lidt løn til læremesteren Da-
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vid og øvrige fornødenheder til kurset. Alle
deltagerne samt David og Stephen på vegne af
Mend the Broken Hearts―Uganda takker os
rigtig meget for at finansiere dette meget vellykkede projekt!

Se billeder fra projektet på hjemmesiden
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/
Billeder/traeskjoldsprojekt/index.php.

Træskjoldene sælges som pynt og souvenirs
til lokale og turister. Udvalgte modeller kan
endvidere ses og erhverves gennem os via
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/
kunst/index.php eller ved henvendelse pr. email, telefon eller brev (se nederst side 3).
AFRIpads gør en kæmpe forskel for piger

Vort program med uddeling af genbrugelige
menstruationsbind – AFRIpads – til skolepiger har nu kørt i over et år og er virkelig succesfuldt. Finansieringen af de smarte bind til
hele 430 skolepiger i det første år kom i stand
via en bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen samt donationer og
sponsorater fra medlemmer. Ordningen har
gjort en stor forskel for disse piger, som ikke
havde fravær fra skolen eller missede eksaminer på grund af deres menstruation. Vi har i
sommerens løb sendt en ny uddeling af sted,
så 430 piger igen får glæde af ordningen et år
frem. Tusind tak til alle, der har støttet projektet – herunder ikke mindst de indtil videre
9 medlemmer, der har meldt sig som faste
sponsorer!

Har du fået lyst til at støtte dette projekt, kan
du også blive sponsor og for eksempel sikre 3
piger uafbrudt skolegang for bare 50 kr. pr.
år. Beløbet er et gavebidrag, og derfor kan du
oven i købet få skattefradrag. Læs mere om
ordningen og tilmeld dig via vor hjemmeside
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/
projekter/skolepigehjaelp/index.php.
Den første million rundet!

I løbet af juli måned opnåede vi en betydelig
milepæl, idet den samlede indtægt i Støtteforeningens levetid nåede op over 1 million kroner. Dette kan vi alle med rette være stolte af!
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Særlig når det tilføjes, at over 95 % af foreningens samlede udgifter i de første fem afsluttede regnskabsår er sendt direkte til hjælpearbejdet i Uganda. Det er helt unikt blandt
velgørenhedsorganisationerne!
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Antihomolov underkendt – og anket

I sidste nyhedsbrev bragte vi en længere omtale af den såkaldte antihomolov, der kan give
fængsel på op til livstid for homoseksuel aktivitet i Uganda. Loven blev siden af en gruppe
lokale aktivister, advokater, politikere og
journalister indbragt for Ugandas forfatningsdomstol, der den 1. august underkendte den.
Ugyldiggørelsen skete med henvisning til en
procedurefejl, idet der ikke var et beslutningsdygtigt antal parlamentarikere til stede
ved vedtagelsen af loven. Denne kendelse
blev imidlertid en uges tid senere anket til
højesteret af Ugandas justitsminister, og en
afgørelse herfra afventes.
Da forfatningsdomstolen ikke har taget stilling til selve indholdet i loven, er der ikke
noget til hinder for, at loven genfremsættes til
korrekt vedtagelse i parlamentet, hvis højesteret stadfæster forfatningsdomstolens annullering. Vi kan dog håbe på, at en sådan
eventuel genfremsættelse vil ske i en modereret udgave efter den megen virak, der opstod lokalt og internationalt i forbindelse med
den oprindelige lov. Fra Støtteforeningens
side vil vi naturligvis udøve påvirkning i det
omfang, der er hensigtsmæssigt og muligt.
Skulle loven på ny blive vedtaget i en ekstrem
form, vil den ganske givet blive indbragt for
forfatningsdomstolen, der så må forholde sig
til, hvorvidt selve dens ord er forfatningsstridigt – hvilket det med stor sandsynlighed er.
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Tillykke til Støtteforeningens ældste medlem,
Asta Petersen, som fyldte 100 år i august. Det
yngste medlem blev født samme måned. Foreningen favner altså meget bredt og rummer
alle!

Ny nem betaling via mobiltelefonen
For nylig blev Støtteforeningen tilmeldt
Swipp, så man nu kan overføre kontingent og
støttebidrag via sin mobiltelefon. Man overfører direkte fra sin smartphone uden brug af
netbank og nøglekort. Man skal blot være
tilmeldt via sin bank og downloade Swippapp’en til telefonen. Så kan der overføres til
os via telefonnummer 22753718. Nemt og
hurtigt!

Brug for eksempel denne mulighed, hvis du er
en af dem, der endnu mangler at betale kontingent for i år.

Vi vil sige alle tak for støtten og ønske et rigtig
godt efterår!
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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