Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 32011
Odense, den 7. december 2011

Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda!
Som afslutning på 2011 følger her seneste nyt fra Støtteforeningen. Det har været endnu et år,
hvor vi virkelig har været i stand til at gøre en forskel i Uganda, hvor det som omtalt i det sene‐
ste nyhedsbrev er hårde tider. At det har været muligt for foreningen at gøre tilværelsen nem‐
mere for en lang række trængte mennesker, kan alene tilskrives den flotte opbakning, vi har fået
fra medlemmer og støtter hen over året. Alle medlemskaber og selv de mindste bidrag tæller i
den sammenhæng, og vi vil gerne takke alle, der har bidraget ved at melde sig ind, forny med‐
lemskabet, give en donation, sponsere et skolebarn og/eller på anden måde yde en indsats for
foreningen!
Skolebørn savner sponsorer!
På børnehjemmet hos Sheilah Ampaire i Mbarara har ni børn desværre mistet deres mulighed
for at gå i skole, da et amerikansk ægtepar, der på det seneste har betalt deres skolepenge, er
hjemrejst på grund af helbredsproblemer. Børnene er piger og drenge i børnehaveklasse, grund‐
skole og mellemskole. De kan forhåbentlig færdiggøre dette skoleår, som er ved sin afslutning,
men har altså ikke mulighed for at fortsætte på næste klassetrin efter nytår, hvis ikke der findes
sponsorer til dem. Yderligere er der to børn i Kabale – ét i børnehaveklasse og ét i 2. klasse –
som har akut brug for en skolesponsor for at kunne fortsætte skolegangen. Foreningen har des‐
værre ikke mulighed for at træde til som sponsor, da vi i forvejen sponserer fire mellemskole‐
børn, som det endnu ikke er lykkedes os at finde private sponsorer til.
Har du lyst til at hjælpe disse børn videre i tilværelsen, hører vi meget gerne fra dig. Det vil være
den bedste julegave, disse børn nogensinde har fået! Skolesponsorater kan tegnes for 1400 kr.
årligt for børnehaveklasse‐ og grundskolebørn og for 2800 kr. for mellemskolebørn, og beløbene
er skattefradragsberettigede. Skriv til os på e‐mail‐adressen selvhjaelp.uganda@gmail.com eller
postadressen, som du finder sidst i brevet, eller ring på 22753718.
Anvendelse af midler
Mend the Broken Hearts―Uganda valgte at anvende størstedelen af første halvårs rådighedsbe‐
løb fra Støtteforeningen til forbedringer på en skole, som MBHU tidligere lejede, men nu har
overtaget, i Kyanza i landsbyen Mwizi nær Mbarara. Vi har i oktober sendt et nyt rådighedsbeløb
svarende til ca. 13.600 kr. af sted til organisationen, så der er midler til akut afhjælpning af pro‐
blemer samt styrkelse af projekter og aktiviteter efter organisationens bestyrelses disposition.
I dagene den 9.‐10. december finder Mend the Broken Hearts―Ugandas anden årlige konference
om forebyggelse og behandling af hiv/aids og malaria sted i Kanungu. Støtteforeningens besty‐
relse har på baggrund af de positive erfaringer med den første konference i januar 2010, som vi
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også bidrog til, valgt at bevilge godt 11.500 kr., svarende til 35 % af konferencens budget, i over‐
ensstemmelse med Mend the Broken Hearts―Ugandas anmodning.
Da priserne på fødevarer mm. i Uganda er steget meget, har det været nødvendigt for Sheilah at
skære ned på børnenes måltider, og vi har derfor valgt at forhøje det sædvanlige beløb til forsør‐
gelse med et par tusinde kroner, så børnene kan få en god jul. Sheilah laver desuden fælles fød‐
selsdagsfejring den 29. december – mange kender ikke deres fødselsdag og har aldrig fejret før.
Alle tiders julegaveidéer
Kniber det med at finde på julegaver til
familie og venner? Den oplagte idé til en
overkommelig gave eller et gavesupple‐
ment er et medlemskab af Støtteforeningen
til selvhjælp i Uganda! Vi har designet
nogle rigtig flotte medlemsbeviser med
julemotiver. Når du forærer et medlem‐
skab af Støtteforeningen som en jule‐
gave, sender vi dig et af disse beviser
udfyldt med navn og medlemsnummer
på modtageren. Prisen på et gavemed‐
lemskab er det sædvanlige årskontingent på bare
25 kr., og det kan bestilles via vor hjemmeside på adressen
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top/medlemskab/givetmedlemskab/index.php
eller ved at kontakte foreningen pr. e‐mail, brev eller telefon. Gavemedlemskaber skal bestilles
og betales senest den 21. december for at vi kan nå at sende beviserne, så de kan lægges under
træet juleaften.
Det er også muligt at indbetale et gavebidrag til foreningen for en anden. Dette kan være en god
måde at glæde den, der ikke ønsker at modtage gaver. Sæt beløbet ind på vor bankkonto 6845
0001340142 og giv os besked pr. e‐mail, brev eller telefon med oplysning om, hvem du indbeta‐
ler for. Vi sender dig en kvittering på modtagelsen af beløbet, som du kan overdrage til den på‐
gældende. Eventuelt skattefradrag tilfalder sidstnævnte.
Du kan naturligvis også selv give en julegave til Støtteforeningen ved at indbetale et beløb på
ovennævnte bankkonto. Husk, at ethvert beløb – stort som lille – gør en forskel. Husk også, at dit
samlede bidrag i 2011 mellem 500 kr. og 15.000 kr. kan trækkes fra i skat.
Generalforsamling
Afslutningsvis vil vi nævne, at det nye års generalforsamling vil finde sted lørdag den 28. april
2012 klokken 16.00 i Odense. Skriv datoen i kalenderen, så du kan møde op og høre lidt mere
om foreningen og gøre din indflydelse gældende. Indkaldelse med dagsorden udsendes til alle
medlemmer ultimo april.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
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
Kontonr.: 6845 0001340142 (Sydbank)

Mikkel Juul Larsen, formand
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