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Kære medlem!
År 2013 synger nu på sidste vers, og det er tid som vi blandt andet omtalte i sidste nyheds‐
til at takke dig for det, du har bidraget med til brev! Som vi skrev i nyhedsbrevet, var der
det humanitære arbejde i Uganda gennem blevet samlet penge ind til at forsørge det lille
spædbarn og sende brødre‐
Støtteforeningen til selv‐
parret i skole resten af
hjælp i Uganda. Takket være
I dette nyhedsbrev:
2013. Dette blev også slået
dig og de andre medlemmer
op på foreningens Face‐
og bidragsydere er der op‐
 Opbakning gav resultater
book‐gruppe, og det var her,
nået betydelige resultater i
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et medlem meldte sig på
løbet af året som berettet om
 Brand ødelægger børns
banen som fast sponsor for
i nyhedsbrevene. Livsgrund‐
værelser og forråd
den ene af drengene. Såle‐
laget for en stor gruppe
 Nytårsvisit i Uganda
des er storebror Arnold på
mennesker er blevet betrag‐
 Gør gavn med gaverne
fem år sikret skolegang
teligt forbedret, og der er
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fremover. Han starter i
blevet tændt håb hos endnu
med jubilæumsfejring
grundskolens første klasse
flere, der med tiden kan hø‐
efter nytår. Lillebror Rodney
ste frugten af det arbejde,
der er iværksæt. Fra Uganda har vi modtaget på tre år, der går i forskolen, har endnu ingen
rigtig mange beskeder med tak, hilsner og sponsor, men vi prøver at give ham mulighed
dybfølte jule‐ og nytårsønsker til alle jer, der for at komme i skole, indtil det lykkes os at
bekymrer jer om folkene dernede og bakker finde en sponsor. Brødrene bor hos en onkel i
op gennem Støtteforeningen. Det ligger os Kanungu, som ikke har råd til at betale skole‐
meget på sinde at videresende dette budskab pengene. Er du interesseret i at sponsere eller
hjælpe lille Rodney på anden vis, så giv os
– så værs’go’!
endelig besked (se kontaktoplysninger ne‐
Sponsor til storebror – lillebror mangler
derst på side 2). Vi vil også opfordre dig til at
Det er glædeligvis lykkedes at finde en skole‐ blive medlem af vor Facebook‐gruppe, hvis
sponsor til det ene af de forældreløse børn, du ikke allerede er det. Den hedder ”Støt
selvhjælp i Uganda”, og du må naturligvis
meget gerne henvise andre til den også.

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 32013

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

2
Brand hos Sheilah

Forestående besøg i Uganda

Det var en trist meddelelse, vi modtog lørdag
den 5. oktober, hvor Sheilahs hus og dermed
børnehjemmet stod i flammer. Branden var
opstået i den elektriske installation ved mid‐
dagstid og bredte sig til flere rum. Tililende
naboer og brandfolk fik dog begrænset ska‐
derne. Alligevel blev de fleste af rummene i
det gamle hus og cirka halvdelen af den nye
børnehjemsbygning brandskadet, ligesom en
del indbo, tøj og det forråd af mad, som Shei‐
lah havde opmagasineret, blev ødelagt. Hel‐
digvis slap alle personer uskadte fra branden,
og Sheilah og de mange børn bor nu (trangt!)
i de rum, der ikke er alvorligt beskadiget.

I januar 2014 rejser formand Mikkel Juul Lar‐
sen til Afrika og besøger bl.a. Uganda og nogle
af de projekter, foreningen støtter. Med på
turen er fire andre medlemmer af foreningen.
Vi har i begrænset omfang mulighed for at
medbringe mindre ting som f.eks. breve og
små gaver fra sponsorer eller andre, der øn‐
sker noget med til bestemte modtagere. Af‐
rejsen sker straks efter nytår, så tingene skal
være formanden i hænde senest ved årsskif‐
tet. Træf gerne aftale på e‐mail eller telefon.

Mend the Broken Hearts―Uganda kunne
hjælpe med mad mv. efter branden, og i Støt‐
teforeningen kunne vi fremrykke det beløb,
der skulle sendes til børnehjemmet i novem‐
ber. Dermed kunne der indkøbes et nyt lager
af mad og et par madrasser, ligesom strøm‐
men i huset kunne genetableres. For at ud‐
bedre skaderne på bygningerne skal der dog
findes ca. 15.000 kr., og hertil kommer an‐
skaffelse af nye senge, tøj, skolebøger og an‐
dre fornødenheder. Børnenes jul bliver derfor
ikke så sød i år, men vi vil arbejde for at blive
i stand til at hjælpe økonomisk med retable‐
ringen i det nye år, og ethvert bidrag hertil
modtages med stor glæde. Det er naturligvis
en hård tid for Sheilah, der tilmed har mere
end svært ved at finde skolepenge til børnene
uden sponsorer. Dog er hun overordentlig
taknemmelig for vor indsats og opbakning, og
sender varme hilsner og juleønsker til alle!

Julegaver der gør en forskel
Støtteforeningen tilbyder flere muligheder for
at give julegaver, hvor modtageren får glæden
af at være med til at støtte en god sag:
 Gavemedlemskab til 25 kr. – bestil på
www.selvhjaelp‐uganda.dk (under Med
lemskab) senest 20. december, så sender
vi et fint bevis til at lægge under træet.
 Ugandisk kunst – bestil malerier eller
træskjolde på www.selvhjaelp‐uganda.dk
(under Kunst) senest den 20. december.
 Gavebidrag på vegne af modtageren –
indbetal det ønskede beløb på konto
6845 0001340142 senest den 20. decem‐
ber og send en e‐mail med oplysning af
modtageren, så sender vi et bevis.
Generalforsamling og jubilæer
Til sidst vil vi nævne, at det nye års general‐
forsamling vil finde sted lørdag den 10. maj
2014 i Odense. I 2014 fylder Støtteforeningen
fem år, og desuden fylder Mend the Broken
Hearts―Uganda 10 år, så ved generalforsam‐
lingen er der jubilæumsfejring med et særligt
arrangement. Mere information herom følger
ligesom dagsordenen i april. Notér datoen –
det er alle tiders chance for at høre en masse
om foreningen og arbejdet i de første leveår.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
Med venlig hilsen
bestyrelsen
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