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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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 Generalforsamling den 16. maj 
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store indvirkninger afsluttet 
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En selvhjælpsgruppe med mangoplanter udleveret fra VHECEP-projektets demonstrationsmark      
 

 

Dialog med beboere i landsbyen Rwengo med henblik på at udvælge sårbare husstande til nyt initiativ 
 

Improviseret maske til at værne mod COVID-19-smitte 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
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et forgangne år har været et rigtig godt et af 

slagsen, hvor Støtteforeningen til selvhjælp i 

Uganda opnåede flotte resultater og medvir-

kede til aktiviteter 

med meget store 

indvirkninger i 

Uganda. I nøgletal 

ser 2019 for for-

eningen ud som vist 

i boksen til højre. 

Med sine flere end 

300 medlemmer og 

over 100 gavegive-

re (à mindst 200 kr.) kunne foreningen som altid op-

fylde Skattestyrelsens kriterier for at modtage gaver, 

der er fradragsberettigede for giveren. I første halvdel 

af 2019 blev der tegnet ét nyt skolesponsorat, mens to 

sponserede elever færdiggjorde deres skolegang ved 

årets slutning og blev studenter, således at der ved års-

skiftet var 26 skolesponsorater mod 27 et år tidligere. 

Økonomisk endte året meget tæt på et nulresultat. Da 

indtægterne med 498.414 kr. akkurat sneg sig over 

årsindtægten fra 2018 og dermed igen tegnede sig for 

en flot rekord, var der også tale om den største sum an-

vendt på aktiviteter i foreningens 11-årige historie. I 

2019 kunne der således uddeles 484.701 kr. til hjælpe-

arbejdet i Uganda ud af de samlede udgifter på 498.338 

kr., som det ses i nedenstående diagram over udgifts-

fordelingen. Af diagrammet fremgår det, at uddelin-

gerne udgør hele 97,3 procent af foreningens udgifter. 

Til det store VHECEP-projekt modtoges og anvendtes 

166.104 kr. fra Civilsamfundspuljen, hvorfra forenin-

gen derudover modtog 11.627 kr. til at dække admini-

strationsomkostninger. Endvidere modtog vi i årets 

løb ikke færre end to projektbevillinger fra Medarbej-

dernes Honorarfond i Novo Gruppen på tilsammen 

50.000 kr. samt driftsstøtte på 49.933 kr. fra Kulturmi-

nisteriets pulje til landsdækkende almennyttige orga-

nisationer (udlodningsmidler). Resten af indtægterne 

stammede fra støttebidrag og kontingenter fra med-

lemmerne, hvilket vi takker mange gange for! 

Generalforsamling – med forbehold  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen er fastsat til 

lørdag den 16. maj 2020 klokken 15.00-16.30 i Oden-

se. Bestyrelsen håber, at de nuværende restriktioner 

om tilladt forsamlingsstørrelse til den tid er lempet, så 

det er muligt at gennemføre generalforsamlingen, og 

har derfor indkaldt til den som planlagt. Der tages dog 

forbehold for forlængelse af restriktioner og andre æn-

dringer uden for vor kontrol, som kan føre til en udsky-

delse af generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen 

er udsendt sammen med dette brev, og i denne finder 

du adresse, dagsorden og tilmeldingsoplysninger. Det-

te findes også på https://selvhjaelp-uganda.dk/om-

foreningen/generalforsamling/.  

Generalforsamlingen er en rigtig god lejlighed for dig 

som medlem til at høre om foreningens aktiviteter og 

gøre din indflydelse gældende. I år fremsætter besty-

relsen forslag om en forhøjelse af kontingentet fra 25 

kr. til 40 kr. pr. år i 2021. Begrundelsen er at sikre over-

holdelse af kravet om, at kontingentindtægten skal 

dække foreningens normalt forekommende admini-

strationsudgifter, som det er fastsat i § 2 i bekendtgø-

relse nr. 1656 af 19. december 2018 om godkendelse 

m.v. efter ligningslovens § 8 A etc.  

Generalforsamlingen er sædvanligvis et vældig hygge-

ligt arrangement, og der serveres lidt forfriskninger. Vi 

opfordrer alle interesserede medlemmer til at møde 

op, og ledsagere er også velkomne.  

VHECEP-projektet afsluttet og evalueret 

Med udgangen af 2019 sluttede det store toårige 

VHECEP-projekt – Vulnerable Households Empower-

ment and Civic Engagement Promotion Project Kanun-

gu. Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, er det forløbet rig-

tig godt, og det kan i høj grad betegnes som vellykket. 

Ved projektets afslutning var 512 sårbare husstande 

organiseret i selvhjælpsgrupper i indsatsområdets 30 

landsbyer i Kanungu. Her driver de bæredygtige ind-

komstskabende husstands- og fællesprojekter og spa-

re-låne-aktivitet i grupperne. Det er rigtig positivt, at 

de 30 grupper har samlet sig i fem velfungerende sam-

menslutninger, hvorigennem de hjælper og styrker 

hinanden til at videreføre aktiviteterne og opnå resul-

tater på en række vigtige områder efter projektets for-

melle ophør.   

Ud over støtte og vejledning til etablering og drift af 

husstands- og gruppeprojekter er cirka 400 gruppe-

medlemmer under projektet blevet undervist i bedre 

landbrugsmetoder, og 1020 frugtplanter fra projektets 

demonstrationslandbrug er uddelt til 443 gruppemed-

lemmer, som har udplantet dem i deres haver. Oplæ-

D 
Årsstatus 2019 

 Medlemmer:  325 

 Gavegivere:  116 

 Skolesponsorater:  26 

 Indtægt:  498.414 kr. 

 Resultat:   76 kr. 

 Egenkapital:  144.860 kr. 
 

https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen/generalforsamling/
https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen/generalforsamling/
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ring i teknikker til optimering af udbytte, såsom jord-

dækning og samdyrkning, har haft stort fokus, især i 

projektets anden halvdel. 

I projektet har hele 3131 af indsatsområdets borgere 

deltaget i seancer til bevidstgørelse om menneskeret-

tigheder og øvrige rettigheder, og i alt 1150 personer 

er blevet undervist i retsspørgsmål, mens 30 ofre er 

blevet henvist til de rette instanser med deres kon-

krete sager. Det anslås desuden, at omkring 150.000 

mennesker i Kanungu- og nabodistrikterne er blevet 

nået med de ni radioudsendelser, der er produceret i 

regi af projektet, om emner som menneskerettigheder, 

kønsbaseret vold og retsspørgsmål. Rigtig mange lyt-

tere har under disse udsendelser ringet ind med kon-

krete spørgsmål og kommentarer, som har tydet på 

stor relevans og interesse. Der er som led i projektet 

endvidere nedsat en komite til varetagelse af forældre-

løse og udsatte børns (OVC’ers) tarv. Dette arbejde er 

blevet overtaget af kommunen ved projektets afslut-

ning, og det er rigtig glædeligt, og komiteen og dens 

vigtige arbejde dermed videreføres. Der er generelt 

sket en forøgelse af bevidstheden om børns rettigheder 

i samfundet, og antallet af indberettede krænkelser og 

myndighedernes opmærksomhed herpå er steget.  

Effekterne af projektimplementeringen er blevet be-

lyst af en lokal ekstern konsulent i projektets sidste 

måneder. Evalueringen viser, at der i projektperioden 

er sket en stor stigning i indkomstniveau. Før projektet 

havde 69 procent af husstandene en indkomst under 

50.000 shillings (90 kr.) pr. kvartal, mens 85 procent 

ved projektets slutning tjente over 150.000 shillings 

(270 kr.) pr. kvartal. Det har selvsagt højnet husstan-

denes levestandard betragteligt, og der er nu flere res-

sourcer til at tage sig af børnene og yde dem medi-

cin/lægehjælp og skolegang/uddannelse, ligesom der 

er overskud til at foretage fremtidssikring i form af in-

vesteringer og opsparing. 73 procent har således op-

sparet over 100.000 shillings (180 kr.) i det seneste 

halvår. I 56 procent af husstandene serveres der nu tre 

daglige måltider, mens kun 3 procent må nøjes med ét. 

Før projektet var tallene henholdsvis 41 og 8 procent 

Evalueringen viser også, at projektet har ført til bety-

delig forøget kendskab til både menneskerettigheder, 

kvinders rettigheder og børns rettigheder, og endvi-

dere at der nu er langt større evne og villighed til at 

tage affære ved overtrædelse af rettigheder. Næsten 

alle de adspurgte forsørgere (97 procent) vil nu indbe-

rette rettighedskrænkelser til myndighederne (mod 69 

procent før projektet), ligesom 97 procent vil gå videre 

i systemet med en sag, hvis den ikke bliver behandlet 

tilfredsstillende i første instans. Næsten ingen anser 

længere hustruvold og korporlig afstraffelse af børn for 

passende, og i stedet fremhæves mere humane meto-

der til børneopdragelse. 

Vor partner Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) 

har dygtigt ledet og implementeret projektet, og rap-

porteringen, kommunikationen og det etablerede sam-

arbejde med myndighederne har været velfungerende. 

Projektet er blevet revideret lokalt i Uganda og af Støt-

teforeningens revisor uden anmærkninger, og den af-

sluttende rapport til CISU er nu under udarbejdelse. 

Læs mere om projektet, og find den lokale eksterne 

konsulents evalueringsrapport mm., her: https://selv-

hjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/vhecep-

projekt-2018-2019/. 

Initiativ til udbredelse af selvhjælp godt fra land 

Som omtalt i sidste nyhedsbrev har bestyrelsen beslut-

tet at finansiere et initiativ til udbredelse af de koncep-

ter, som yderst succesfuldt er blevet udviklet og indar-

bejdet i Kanungu gennem VHECEP-projektet og det 

forudgående OVC-projekt. Med den første årlige bevil-

ling på små 50.000 kr. blev dette iværksat i januar i 

Bushara Parish i Kirima Subcounty, der støder op til 

Kanungu by. Her blev 197 sårbare husstande i ni lands-

byer udvalgt til at deltage i aktiviteterne, og de er nu i 

færd med at etablere og drive bæredygtige indkomst-

skabende projekter i ni selvhjælpsgrupper. Mange af 

de erfarne ansatte og frivillige fra de to Civilsamfunds-

pulje-støttede projekter kan MBHU med dette nye ini-

tiativ fastholde, og de har uddannet nye lokale frivillige 

til at hjælpe grupperne i gang med deres projekter og 

spare-låne-aktivitet og til at følge op på dem. Sidelø-

bende har man oplyst om menneskerettigheder og lig-

hedsprincipper, hvilket deltagerne har værdsat, da der 

er mange krænkelser i området. Udbredelsesinitiativet 

er således kommet rigtig godt i gang i første kvartal. 

Det er meningen, at initiativet skal finansieres fast af 

Støtteforeningen med cirka 50.000 kr. årligt svarende 

til den driftsstøtte, som Støtteforeningen modtager fra 

udlodningsmidlerne via Kulturministeriets pulje til 

landsdækkende almennyttige organisationer. Aktivite-

terne vil år for år blive iværksat i nye indsatsområder, 

mens der naturligvis udføres fornøden opfølgning af 

grupperne i de eksisterende områder.  

Støtte til håndtering af COVID-19 i Uganda 

Det første tilfælde af COVID-19 i Uganda blev konstate-

ret den 21. marts, og i forsøget på at begrænse smitten 

indførte myndighederne i landet den 25. marts restrik-

tioner på bevægelse og forsamling mm., som det også 

er sket i så mange andre lande. I forhold til andre dele 

af verden kom virussen første relativt sent til Afrika, og 

i Uganda forsøgte man faktisk at være lidt på forkant 

https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/vhecep-projekt-2018-2019/
https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/vhecep-projekt-2018-2019/
https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/vhecep-projekt-2018-2019/
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med situationen, da man allerede nogle dage før det 

første konstaterede tilfælde præventivt lukkede alle 

skoler og uddannelsesinstitutioner i 32 dage.  

I Uganda er det til forskel fra her i Danmark langt svæ-

rere at informere om retningslinjer, og ressourcerne til 

at beskytte sig og følge forholdsregler er meget ringere. 

Folkene i MBHU gør alt, hvad de kan, for at bringe op-

lysning og basale hygiejnemæssige fornødenheder helt 

ud i de små afsides samfund, men det kniber med mid-

lerne. Støtteforeningens bestyrelse besluttede derfor 

at støtte indsatsen ved pr. 1. april at sende godt 11.300 

kr. til formålet. Med disse midler bliver det muligt at 

føre en bevidstgørelseskampagne rettet mod enkelt-

personer, husstande og lokalsamfund i Kanungu-di-

striktet. Der bliver informeret om virussen og instrue-

ret i hygiejneforholdsregler og hensigtsmæssig adfærd 

for at undgå smitte. En del af informationen bliver for-

midlet via radioen. Der anskaffes og uddeles desuden 

håndsprit, ligesom der etableres håndvaskefaciliteter. 

Indsatsen ventes at medvirke til at forebygge/reducere 

udbredelsen af COVID-19, men også at øge den offent-

lige bevidsthed om smitte og hygiejne generelt og der-

med til at bidrage til at vedligeholde og videreudvikle 

lokale kompetencer til bekæmpelse af smitsomme syg-

domme i indsatsområdet.  

Ud over at straksstøtte den nævnte indsats i Kanungu 

har vi forhøjet det beløb, som vi tre gange årligt sender 

som driftsstøtte til MBHU’s børnehjem i Mbarara, fra 

cirka 7500 kr. til godt 13.000 kr. her i april. Med den 

midlertidigt afbrudte skolegang og hjemsendelsen af 

skolebørnene er der på børnehjemmet ekstra mange 

munde at mætte i en usædvanlig lang periode. 

Der er i skrivende stund 53 bekræftede smittede med 

COVID-19 i Uganda og ingen dødsfald. Selvom landet 

endnu ikke er så hårdt ramt som vor del af verden, kan 

smitteudbredelsen pludselig tage fart, og på grund af 

landets omstændigheder kan de sundhedsmæssige og 

humanitære følger af udbredt smitte være langt alvor-

ligere end hos os. Vi forudser, at flere indsatser fra 

MBHU med støtte fra os bliver nødvendige. Hvis du vil 

hjælpe med til at ruste uganderne bedre til kampen 

mod COVID-19, kan du overføre et beløb til foreningen 

på MobilePay-nummer 82393 eller til bankkonto 

6845 0001340142. Dit bidrag gør en forskel! 

Hygiejneprojekt nr. tre velimplementeret   

Som omtalt i sidste nyhedsbrev modtog Støtteforenin-

gen i slutningen af 2019 en bevilling fra Medarbejder-

nes Honorarfond i Novo Gruppen til et projekt med for-

målet at forbedre hygiejnetilstand, livsbetingelser, ind-

læring og dermed fremtidsmuligheder for udsatte sko-

lepiger i Rwampara-distriktet nær Mbarara. Knap 

26.000 kr. blev sendt til MBHU til gennemførelse af 

projektet, der fandt sted i begyndelsen af februar 2020 

som det tredje i en række af støttede projekter med lig-

nende temaer, men forskellige indsatsområder – se 

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

skolepigehjaelp/hygiejneprojekter/.  

I dette projekt nr. tre blev der gennemført en tredages 

temaseance med deltagelse af 490 elever fra fem skoler 

og et betragteligt antal skoleansatte og tidligere elever, 

der fungerede som mentorer. Med hjælp fra kompe-

tente fagpersoner blev der sat fokus på emner som hy-

giejne, sex og sundhed, ligestilling, selvhjælp og leder-

skab samt ydet karrierevejledning og rådgivning inden 

for bekæmpelse af fattigdom og undertrykkelse. Der 

blev lagt særlig vægt på at klæde deltagerne og deres 

skoler på til selv at videreføre og udbrede indsatsen, og 

der blev udtrykt stor begejstring for projektet.  

Det halvårlige rådighedsbeløbs forvaltning 

Rådighedsbeløbet på godt 13.300 kr. overført til MBHU 

med udgangen af oktober blev benyttet til at forsyne 

udsatte børn i tre af MBHU’s indsatsområder med mad 

samt til at fortsætte og styrke bevidstgørelsen af lokal-

befolkningen om hygiejne og forholdsregler i forbin-

delse med ebolaudbruddet i nabolandet Den Demokra-

tiske Republik Congo. I nyhedsbrev nr. 2-2019 skrev vi 

om dette udbrud og om den indsats, som MBHU havde 

iværksat med en fondsbevilling via Støtteforeningen. 

Det er denne indsats, som nogle af rådighedsmidlerne 

er blevet brugt til at følge op på, og det ser nu glædelig-

vis ud til, at udbruddet er meget tæt på være ophørt, og 

at ingen er blevet smittet med ebola i Uganda. Læs 

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

sundhed/ebolaprojekt/.  

I begyndelsen af april er der sendt et nyt rådighedsbe-

løb af omtrent samme størrelse til MBHU. 

Ny maksimumgrænse for skattefradrag 

Foreningen er som nævnt fortsat godkendt til at mod-

tage gavebidrag, der er fradragsberettigede for give-

ren. Den øvre grænse for det beløb, man kan få skatte-

fradrag for, er i 2020 sat op fra 16.300 kr. til 16.600 kr. 

  

Forhåbentlig ses vi til generalforsamlingen den 16. 

maj. Ellers vil vi her ønske dig en rigtig god sommer!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen
  

https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/skolepigehjaelp/hygiejneprojekter/
https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/skolepigehjaelp/hygiejneprojekter/
https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/sundhed/ebolaprojekt/
https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/sundhed/ebolaprojekt/

