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Som medlem af foreningen modtager du tre årlige nyhedsbreve. Find meget mere information om foreningen og hold dig opdateret om dens aktiviteter på: 

 

Hjemmesiden  www.selvhjaelp-uganda.dk  og Facebook-gruppen  ”Støt selvhjælp i Uganda” 

  
 

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 foreningen er skattefradragsberettigede.   
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 Skolepigers betingelser bedres 
ved fondsstøttet hygiejneprojekt  

 Udlodningsmidler udbreder  
veludviklet koncept 

 Succesfuldt og styrket VHECEP-
projekt nærmer sig sin afslutning  

  

 Velanvendt rådighedsbeløb 

 Husk at få fradrag for dine gaver! 

 Generalforsamling afholdes 16/5  

 

Prøveudtagning af stillestående vand under indsats mod kolera 

 

Et udleveret murstenskogested tages i brug i en af de 303 husstande, der er testbrugere af disse      
 

 

Selvhjælpsgruppen i Bwoma køber en ged til hver for penge, de har tjent gennem VHECEP 
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lotte bevillinger af eksterne midler er det blevet 

til igen i 2019, og sammen med kontingenter og 

trofaste gavebidrag fra alle jer højt skattede 

medlemmer har det muliggjort søsætning af meget be-

tydningsfulde tiltag og opnåelse af imponerende resul-

tater. Vi er utrolig taknemmelige for al den støtte, vi 

modtager, og det er en meget stor fornøjelse her i ny-

hedsbrevene at kunne berette om den enorme gavn, 

den gør. Tusind tak! 

Endnu et vigtigt hygiejneprojekt støttes af fond  

Atter en gang er Støtteforeningen blevet tilgodeset 

med en bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i 

Novo Gruppen. Der er tale om 25.000 kr., som her i de-

cember er blevet modtaget som støtte til et projekt, der 

skal føre til 

forbedring af 

hygiejnetil-

stand, livsbe-

tingelser, ind-

læring og der-

med fremtids-

muligheder 

for udsatte 

skolepiger i 

Rwampara-

distriktet nær 

byen Mbarara 

i det sydvestlige Uganda. Det er det tredje i en række af 

støttede projekter med lignende temaer, men forskel-

lige indsatsområder, som der kan læses mere om på 

hjemmesideafsnittet https://selvhjaelp-uganda.dk/ 

aktiviteter/skolepigehjaelp/hygiejneprojekter/ og i 

Støtteforeningens nyhedsbreve nr. 3-2017, 1-2018, 3-

2018 og 1-2019, der alle kan findes på https://selv-

hjaelp-uganda.dk/nyhedsbreve/.  

I det nye projekt lægges der særlig vægt på at give de 

udvalgte medvirkende skoler redskaber til selv at vide-

reføre og udbrede indsatsen. Forberedelserne til pro-

jektet forventes at gå i gang umiddelbart efter årsskif-

tet, og selve projektet bliver gennemført af vor ugandi-

ske partnerorganisation Mend the Broken Hearts 

Uganda (MBHU) i starten af det nye skoleår i februar 

2020. Der vil blive berettet om dets forløb og resultater 

i det kommende nyhedsbrev.  

Bag dette og de to tidligere gennemførte lignende pro-

jekter står Babra Ninsiima (billedet herover), som er 

opvokset på MBHU’s børnehjem i Mbarara og nu er 

dets bestyrer. Hun leder også den gruppe engagerede 

og samfundsbevidste unge kvinder, der sørger for den 

årlige uddeling af genbrugelige hygiejnebind til 510 
skolepiger, som foreningen finansierer med hjælp fra 

en række sponsorer blandt medlemmerne. 

Driftsstøtte bruges til udbredelse af selvhjælp 

For tredje år i træk er Støtteforeningen blevet tildelt 

driftsstøtte fra Kulturministeriets pulje til landsdæk-

kende almennyttige organisationer. Pengene i puljen 

stammer fra udlodningsmidlerne (der tidligere hed 

tips- og lottomidlerne) og fordeles mellem de tilskuds-

berettigede organisationer, der ansøger, på grundlag af 

deres indtægter. Støtteforeningen modtog således 

49.933 kr. i oktober. 

Bestyrelsen har besluttet, at beløbet skal bruges til at 

gøre det muligt for MBHU at udbrede det koncept med 

bæredygtige indkomstskabende aktiviteter i selv-

hjælpsgrupper, som yderst succesfuldt er blevet udvik-

let og indarbejdet i Kanungu gennem de to Civilsam-

fundspulje-støttede OVC- og VHECEP-projekter over 

de seneste fire år. Med de nye midler fra Støtteforenin-

gen kan MBHU fastholde en stor del af sit dygtige pro-

jektpersonale, efter VHECEP-projektet afsluttes med 

udgangen af 2019 (jf. næste afsnit). Foruden lønninger 

er der råd til materialer til at etablere og drive aktivi-

teter i nye grupper af sårbare husstande og til uddan-

nelse af nye lokale frivillige til at hjælpe grupperne i 

gang og følge op på dem. Personalet og de frivillige vil 

lægge stor vægt på at skabe en organiseret spare-låne-

aktivitet i grupperne, da det har vist sig rigtig gavnligt 

for de deltagende husstande. Desuden vil de være i 

stand til at oplyse kvalificeret om rettigheder og tage 

affære ved overtrædelser heraf.  

I det første år (2020) udbredes konceptet fra Civilsam-

fundspulje-projekternes indsatsområde omkring Ka-

nungu by til det tilstødende Kirima Subcounty. Her vil 

i alt 150 af de mest sårbare husstande i 10 landsbyer 

blive inddraget i det nye initiativ. Det er meningen, at 

initiativet skal finansieres fast af Støtteforeningen med 

cirka 50.000 kr. årligt svarende til driftsstøtten fra ud-

lodningsmidlerne. I de følgende år vil aktiviteterne så-

ledes kontinuerligt blive iværksat i nye indsatsområ-

der, mens der naturligvis udføres fornøden opfølgning 

af grupperne i de eksisterende områder. 

VHECEP-projektet er gået styrket ind i slutfasen 

Vi er nu i den sidste måned af det toårige VHECEP-pro-

jekt – Vulnerable Households Empowerment and Civic 

Engagement Promotion Project Kanungu. Det er forlø-

bet rigtig godt, og det har faktisk været muligt at fore-

tage ekstra styrkelse af nogle af de faglige aktiviteter, 

da visse andre omkostninger har vist sig lavere end 

budgetteret.  

Hele 519 sårbare husstande deltager i de udvalgte 30 

landsbyer i indsatsområdet Kanungu. Husstandene er 

organiseret i en selvhjælpsgruppe i deres landsby, og 

de driver velfungerende indkomstskabende hus-
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stands- og fællesprojekter og spare-låne-aktivitet i 

grupperne. De 30 grupper har samlet sig i fem sam-

menslutninger, hvor de succesfuldt har arbejdet med 

at lære af hinanden og skabe et stærkt netværk og en 

kraftfuld stemme i civilsamfundet ved at stå sammen 

og kræve deres rettigheder i flok.  

Blandt de aktiviteter, der er blevet styrket, er oplærin-

gen af selvhjælpsgrupperne i bedre landbrugsmetoder. 

Her er der med inspiration fra en studietur til organi-

sationen Farming 4 Life i Lira i det nordlige Uganda 

blevet etableret demonstrationslandbrug i Kanungu i 

form af en bananplantage og en planteskole med små 

frugttræer, hvor projektdeltagerne kommer og lærer 

nye teknikker til optimering af udbytte og får planter 

med sig hjem.  

Styrket er endvidere bevidstgørelsen af indsatsområ-

dets borgere om retsforhold og rettigheder samt hjæl-

pen til at hævde rettighederne og søge retshjælp. Op-

følgningen i grupperne og arbejdet med oplæring af de 

fem sammenslutninger af grupper er blevet intensive-

ret, og endelig er 303 stk. af de nyudviklede brændebe-

sparende kogesteder lavet af mursten (se nyhedsbrev 

nr. 1-2019) blevet produceret og uddelt i samme antal 

husstande (se billede på forsiden). Der er foretaget en 

evaluering på brugen af kogestederne, og den viser, at 

husstandene omtrent halverer deres brændeforbrug, 

hvilket betyder en meget væsentlig økonomisk bespa-

relse for dem.  

Det er glædeligt at konstatere, at deltagerne i projektet 

har taget dets koncept til sig, og at der er god forståelse 

fra myndighedernes side og et velfungerende samar-

bejde med dem. Mange af selvhjælpsgrupperne og 

sammenslutningerne har registreret sig hos kommu-

nens udviklingskontor, som dermed kan følge op på og 

støtte dem fremover. Der er desuden arbejdet hen 

imod en videreførelse af den i projektet nedsatte ko-

mite til varetagelse af forældreløse og udsatte børns 

(OVC’ers) tarv i kommunalt regi efter projektets afslut-

ning. Det er meget positivt med sådanne bæredygtig-

hedsfremmende tiltag. 

Man kan holde sig løbende orienteret om projektets 

fremdrift på https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter 

/civilsamfund/vhecep-projekt-2018-2019/. 

Anvendelse af de halvårlige rådighedsmidler 

De godt 13.000 kr., der blev overført som fast halvårligt 

rådighedsbeløb til MBHU i marts, finansierede indsat-

ser til at bekæmpe et udbrud af kolera, reducere spred-

ning af malaria og reagere på en mistanke om et ebola-

tilfælde. Derudover medgik midlerne til at yde hjælp til 

mentalt handikappede og mad og tøj til gadebørn samt 

til at støtte behandlinger og begravelser af syge udsatte 

personer uden egne midler eller pårørende. Beløbet 

har altså fundet god anvendelse til gavn for rigtig 

mange mennesker i vanskelige omstændigheder. Der 

er sendt et nyt, tilsvarende beløb af sted sidst i oktober.  

Glem ikke at udnytte din ret til skattefradrag! 

Som du sikkert ved, kan du få skattefradrag for dine bi-

drag til Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Så-

fremt du i årets løb har indbetalt beløb ud over kontin-

gentet, vil vi derfor opfordre dig til at meddele os dit 
cpr-nummer inden udgangen af året, hvis du ikke har 

oplyst os det tidligere. For at vi kan indberette dit sam-

lede gavebeløb for 2019 til Skattestyrelsen, så du kan 

få fradrag for det, skal vi nemlig bruge cpr-nummeret. 

Oplysning af cpr-nummer kan foretages nemt og sik-

kert via https://selvhjaelp-uganda.dk/stoettemulighe-

der/gavebidrag/oplys-cpr-nummer/ eller pr. e-mail 

eller telefon.  

Ønsker du at betænke foreningen med en fradragsbe-

rettiget julegave, er du meget velkommen til at donere 

et beløb via bankkonto 6845 0001340142 eller Mobi-

lePay til 82393. Vi sammenlægger alle beløb, som du 

har indbetalt ud over kontingentet i kalenderåret, og 

du er berettiget til fradrag fra første krone og op til i alt 

16.300 kr. i 2019. Husk, at selv et beløb, der kan virke 

ret ubetydeligt herhjemme, kan gøre en kæmpe forskel 

i Uganda. Foreningen anvender hele 97 % af dine 

penge direkte til hjælpeindsatserne.  

I tilfælde af, at du eller nogen i din familie skulle have 

glemt at forny medlemskabet, vil det glæde os meget at 

modtage kontingentet inden årsskiftet – det er fortsat 

blot 25 kr. for et år. For foreningen er det meget vigtigt 

at have mange medlemmer, så vi siger mange tak til 

alle, der fornyr deres medlemskab! 

Generalforsamling 

Der er blevet fastlagt en dato for næste års ordinære 

generalforsamling. Den finder sted lørdag den 16. maj 
2020, og det bliver i Odense som altid. Indkaldelse med 

dagsorden udsendes til alle medlemmer i løbet af april, 

men du bedes allerede nu notere det i kalenderen. Alle, 

der har mulighed for det, opfordres til at møde op ved 

dette hyggelige arrangement og få mere at vide om for-

eningens arbejde og gøre indflydelsen som medlem 

gældende. Der er lidt forplejning, godt samvær og 

spændende information. 

Her til sidst vil vi ønske dig og 

alle dine nærmeste en rigtig 

glædelig jul og et godt nytår!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen
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