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Årsberetning 2019 

Så tillod COVID-19-situationen endelig, at vi efter en udsættelse på seks uger kan afholde general-

forsamling, og at der således kan aflægges beretning for 2019. Det var på mange måder et specielt år 

for Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Ikke blot kunne foreningen fejre jubilæum, men året bød 

også både på rejse til Uganda og det første besøg i Danmark nogensinde af stifteren af vor ugandiske 

samarbejdsorganisation Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU), Stephen Tumwebaze. Dertil 

kunne vi iværksætte en række nye, epokegørende indsatser, og endelig satte årsindtægten såvel som 

beløbet anvendt på hjælpeindsatserne atter engang rekord, ikke mindst takket være mange dejlige 

bevillinger, men også flotte bidrag fra vor fantastiske skare af medlemmer. 

 

Lad mig begynde ved Uganda-rejsen, som indledte året. Anne-Lise Skou, Eivind Skou, Sanne Kron-

holm Jensen og undertegnede besøgte landet den 8.-15. januar, primært for at tilse og bidrage til det 

Civilsamfundspuljestøttede VHECEP-projekt. Derfor bestod hovedparten af besøget af et meget tæt 

seks dage langt program i projektets indsatsområde Kanungu den 9.-14. januar, hvor der blev foreta-

get inspektionsbesøg i 11 landsbyer, formidlet rettigheder i seks landsbyer, udført finansielt tilsyn og 

afholdt styregruppe- og evalueringsmøder. Når vi kommer til VHECEP-projektet, vil jeg fortælle 

mere om de erfaringer, vi gjorde i denne forbindelse.  

 

I Kanungu blev der imidlertid også lejlighed for Eivind til at præsentere sit koncept med et murstens-

baseret kogested, som han har udviklet. Murstenskogestederne er meget brændebesparende og min-

dre røgudviklende i forhold til de traditionelle kogesteder, der bruges i Uganda, og de er meget billi-

ge at fremstille, da man i forvejen producerer mursten af den lokale jord. Der skal blot foretages en 

simpel modifikation af murstenene ved brug af en indsats til de forme, som bruges ved den alminde-

lige murstensproduktion. Eivind havde fremstillet og medbragt en sådan indsats til en murstensform 

og kunne demonstrere formningen af de særlige kogestedssten og vise samlingen af stenene til et 

færdigt kogested ved brug af en medbragt miniaturemodel. MBHU’s folk tog idéen til sig på stedet, 

og inden vor hjemrejse til Danmark havde de produceret de første af de særlige sten og kort derefter 

de første prototyper af kogestedet. Disse blev ibrugtaget, hvilket dokumenterede store reduktioner af 

brændeforbrug og røgudvikling. Det blev hen over foråret muligt at få afprøvet kogestederne i en 

testgruppe på 303 husstande i regi af VHECEP-projektet. Disse fik hver udleveret et kogested og 

blev instrueret i samling og brug. Evalueringer blandt testbrugerne viser, at de bruger kogestederne 

flittigt og er meget begejstrede for dem, da de halverer deres forbrug af brænde og dermed sparer 

mange penge, idet brændet er dyrt. Gennem testbrugerne er der allerede opstået forslag til mindre 

forbedringer af kogestederne, og evalueringen fortsætter med henblik på at fastslå deres levetid. Pro-

duktion og salg af murstenskogesteder kan vise sig at blive et interessant forretningsområde, der kan 

skabe indtægter til organisationen og beskæftigelse – samtidig med forbedringerne for brugerne. 

 

I løbet af dagene i Kanungu mødtes vi endvidere med et par sponsorerede skolebørn samt Anne-Lise 

og Eivinds 24-årige sponsorpige Fiona, som skulle i gang med sit sidste år på uddannelsen i virksom-

hedsledelse. Fiona er den sidste på en individuel ordning med uddannelseslån, da alle unge fremover 

kommer med i uddannelsesordningen med en fælles lånepulje. 

På turens sidste dag lagde vi vejen forbi MBHU’s børnehjem i Mbarara, hvor vi også traf sponsor-

børn og -unge. Foruden en håndfuld sponserede skolebørn mødte vi Sannes tidligere sponsorpige 

Rakel, der blev færdiguddannet i virksomhedsledelse med udgangen af 2017, og min tidligere spon-

sorpige Angel, der netop havde afsluttet sin uddannelse som bioanalytiker og ventede på sine eksa-

mensresultater for at kunne få tildelt sin bachelorgrad (som hun fik senere på året). Vi fik en god 

snak med pigerne. Ud af hjemmets cirka 60 børn var godt 25 hjemme til at tage imod os, mens en del 

var på skoleudflugt og andre hos slægtninge. Det så ud til at stå fint til, og vi fik en snak med Babra 
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Ninsiima, som leder børnehjemmet og selv er opvokset der. Til at hjælpe sig med at drive det har 

hun stifteren Sheilah Ampaires to søstre samt hjemmets voksne piger og drenge. Sheilah selv er des-

værre alvorligt syg, og vi hilste kort på hende i sygesengen.   

  

Efter i årenes løb at have besøgt Uganda og især Stephen adskillige gange, var det en stor glæde og 

ære i 2019 endelig at kunne byde Stephen velkommen i Danmark og gengælde den gæstfrihed, vi 

altid er blevet mødt med hos ham og familien. Vi havde tilrettelagt et indholdsrigt besøg for ham i 

dagene fra den 4. til den 16. juni, hvor Stephen så en stor del af vort land i selskab med medlemmer 

af foreningen, som han har mødt i Uganda. Han boede privat seks forskellige steder hos bestyrelses-

medlemmer og andre bekendte – både på Sjælland, Fyn og i Jylland. Han oplevede dansk demokrati, 

folketingsvalg og fredeligt magtskifte på grundlovsdag, dansk livsstil og frisind, vor velfungerende 

infrastruktur og socialsikring samt landets kultur, historie, geografi, natur, landbrug mv. – alt sam-

men meget forskelligt fra det Østafrika, som han aldrig før havde været uden for. Det gjorde selvsagt 

et enormt indtryk på ham, og han tog rigtig mange af indtrykkene til efterretning og kan heldigvis 

bruge mange af dem konstruktivt i arbejdet for bedre forhold i Uganda. Stephen er utrolig taknem-

melig for at have fået denne mulighed for at opleve et helt anderledes samfund og møde så mange 

gode mennesker, ligesom det også var helt specielt for hans værter under opholdet, som løbende op-

daterede om oplevelserne gennem opslag med billeder i foreningens Facebook-gruppe.  

  

Som afslutning på sit besøg i landet deltog Stephen i Støtteforeningens generalforsamling og jubilæ-

umsfejring lørdag den 15. juni i Mødecenter Odense. Med et fremmøde på næsten 30 blev arrange-

mentet en flot markering af foreningens 10-årsjubilæum. Stephen mødte således også her ganske 

mange af foreningens medlemmer og dertil enkelte udefrakommende, der var mødt op for at høre 

hans offentlige foredrag om situationen og det støttede hjælpearbejde i Uganda. Foruden oplægget 

fra Stephen tog undertegnede som foreningens formand tilhørerne med på en rejse i ord og billeder 

gennem det første årti. Der var lystig snak over et glas mousserende vin og et stykke kransekage ved 

den lille reception midt på eftermiddagen samt ved aftensmåltidet, som rundede arrangementet af.  

 

Ved generalforsamlingen fik bestyrelsen et nyt medlem, nemlig Søren Gramkow Hostrup Glinvad, 

og en ny suppleant i skikkelse af Sanne Kronholm Jensen, der har været medlem af foreningen siden 

stiftelsesåret og gennem næsten alle årene har været skole- og uddannelsessponsor, som jeg tidligere 

har været inde på. Søren afløste Klaus Pedersen, der havde siddet i bestyrelsen siden 2017. Kort efter 

generalforsamlingen blev Anne-Lise Skou desværre nødt til at trække sig efter godt seks års meget 

engageret bidrag til bestyrelsesarbejdet, så den nyvalgte suppleant Sanne indtrådte i hendes sted. 

Anne-Lise og Klaus skylder vi tusind tak for deres indsats i bestyrelsen. Det har samtidig været en 

stor fornøjelse at indlede samarbejdet med Sanne og Søren. 

  

Inden jeg går til gennemgangen af uddelingerne i 2019, vil jeg omtale et projekt, som blev finansie-

ret med en uddeling i december 2018, men udført i begyndelsen af 2019. Der er tale om forbedring 

af hygiejnetilstand og helbred for udsatte skolepiger gennem et projekt, der byggede videre på erfa-

ringer fra det første hygiejneprojekt udført i februar 2018. Bag begge projekter stod Barbra fra bør-

nehjemmet i Mbarara. Det nye projekt blev implementeret i februar 2019, og indsatsen var koncen-

treret om Isingiro-distriktet. Her blev der på otte skoler afholdt temadage med information, rådgiv-

ning og vejledning om hygiejne, sundhed, udvikling, fremtidsmuligheder, ligestilling, forebyggelse 

af overgreb og graviditet samt håndtering af hiv/aids. Der deltog i alt 944 piger i de otte seancer, 

hvortil der skal lægges et betydeligt antal drenge og skoleansatte, som også fik udbytte af projektet 

gennem fællesseancerne. Det står klart, at projektet betragteligt har øget antallet af piger, der fasthol-

des i skolen, samtidig med at de udsatte pigers selvværd er styrket, og alle elevernes viden om sund-

hed og håndtering af hiv/aids er forstærket. Pigernes faglighed styrkes også, idet skolefraværet i 
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menstruationsperioder reduceres markant. Projektet blev gennemført på baggrund af en fondsbevil-

ling på 25.000 kr. fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen modtaget i november 2018.  

 

Nu vil jeg redegøre for de uddelinger til hjælpearbejdet i Uganda, som Støtteforeningen har foretaget 

i 2019. De androg hele 318.597 kr. Medregner vi midlerne fra Civilsamfundspuljen til VHECEP-

projektet – Vulnerable Households Empowerment and Civic Engagement Promotion Project Kanun-

gu – bliver det samlede beløb anvendt på vore indsatser 484.701 kr. Disse uddelte midler udgør 97,3 

% af foreningens samlede udgifter. De af foreningen støttede aktiviteter i årets løb og fordelingen af 

uddelingerne på dem beskrives i det følgende.  

 Som i 2018 var det toårige VHECEP-projekt klart den største uddelingspost i 2019, hvor 

godt 166.100 kr. blev anvendt på projektet. Denne udgift modsvares af den bogførte indtægt 

fra Civilsamfundspuljen, og begge optræder som særlige poster i regnskabet. Den samlede 

støtte fra den CISU-forvaltede Civilsamfundspulje til projektet over dets løbetid i 2018 og 

2019 er 399.999 kr. ud af det totale budget på 414.719 kr. Knap 80 % af støtten er blevet 

sendt videre til MBHU, som jo har stået for broderparten af den faglige indsats, mens Støtte-

foreningens rolle var at formidle menneskerettigheder og lighedsprincipper, bidrage med in-

put til forbedrede dyrkningsmetoder samt at føre tilsyn og administrere.  

Projektet sluttede med udgangen af 2019, og det kan konstateres, at det er forløbet efter pla-

nen og i meget stor udstrækning har ført til de ønskede forandringer. Her i beretningen skal 

der bare kort resumeres, idet en mere udførlig behandling følger i en præsentation under 

punkt 8 på generalforsamlingen, og da uddybende information er at finde i nyhedsbreve og 

et særligt afsnit om projektet på foreningens hjemmeside. Cirka 2000 mennesker i 512 af de 

mest sårbare husstande i indsatsområdets 30 landsbyer er styrket og gjort selvforsørgende 

gennem organisering i selvhjælpsgrupper, hvor de aktivt driver selvvalgte bæredygtige ind-

komstskabende projekter og spare-låne-aktivitet. Introduktion til bedre landbrugsmetoder har 

ført til øget udbytte og medvirket til en stor stigning i husstandenes indkomstniveau, så de 

kan dække børn og voksnes behov for mad, medicin, skolegang og øvrige fornødenheder. 

Ved en lokal ekstern konsulents evaluering af projektet blev det således fundet, at andelen af 

husstande, der tjener over 150.000 ugandiske shilling (270 kr.) pr. kvartal, steg fra blot 7 % 

til hele 85 % hen over projektperioden. Endvidere steg andelen af husstande, hvor der bliver 

serveret tre daglige måltider, fra 41 % til 56 %, mens andelen af husstande, hvor man må nø-

jes med ét dagligt måltid, faldt fra 8 % til 3 %. Med den øgede indkomst kan husstandene 

også spare op i deres gruppe, og af den fælles gruppeopsparing kan de låne til investeringer i 

yderligere aktiviteter, der øger deres levestandard og fremtidssikring. Sammenlagt opsparede 

husstandene over 12 måneder netto et beløb på 22,6 millioner UGX (40.300 kr.) i de 30 

gruppers spare-låne-kasser. Heraf delte de godt en tredjedel mellem sig som udbytte og gen-

indskød resten i gruppekasserne til en tid efter projektets udløb. De 30 grupper har forenet 

sig i fem stærke sammenslutninger, hvorigennem de hjælper og styrker hinanden og kræver 

rettigheder i flok. Cirka 4300 af lokalområdets borgere er blevet bevidstgjort om rettigheder 

og retsforhold ved forskellige seancer, og anslået 150.000 mennesker i Kanungu-distriktet og 

dets nabodistrikter er blevet nået gennem radioudsendelser. Det har ført til, at befolkningen 

engagerer sig aktivt i rettighedshævdelsen. Ansvarshaverne er inddraget som medspillere og 

har påtaget sig ansvar på flere områder. Det har medført forbedret håndhævelse og efterle-

velse af rettighederne. Som eksempler har 30 ofre fået deres konkrete sager behandlet ved de 

rette instanser, og antallet af indberettede krænkelser af børn er steget, og det samme er vær-

gernes og myndighedernes opmærksomhed herpå. En i projektet nedsat komite til varetagel-

se af forældreløse og udsatte børns (OVC’ers) tarv er blevet videreført af kommunen efter 

projektets afslutning.  
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Som nævnt i starten af beretningen var Anne-Lise, der var foreningens CISU-repræsentant, 

jeg selv som ansvarlig for VHECEP-projektet, og Eivind og Sanne på et ugelangt besøg i 

indsatsområdet i Kanungu i januar 2019. Her foretog vi projekttilsyn, ligesom vi formidlede 

menneskerettigheder og drøftede muligheder vedrørende landbrugsforbedring. Jeg talte om 

og viste billeder fra rejsen på generalforsamlingen sidste år, men kort fortalt fik vi et meget 

klart indtryk af, at projektet kørte efter hensigten og var slået rigtig godt igennem i Kanungu, 

hvor det sammen med det forudgående OVC-projekt virkelig så ud til at have bragt de delta-

gende husstande op på et højere velfærdsniveau. De besøgte husstande var alle engageret i 

flere typer indkomstskabende projekter og havde altså typisk flere forskellige husdyr og af-

grøder. Hovedparten var etableret i regi af projektet, men en del steder havde husstande og 

grupper også selv startet projekter via mikrolån af de opsparede midler i spare-låne-kasserne. 

Anne-Lise og jeg afholdt seks dialogseancer af en halv dags varighed for at bevidstgøre folk 

om de universelle menneskerettigheder og de for os så vitale lighedsprincipper. Vi tog ud-

gangspunkt i medbragte plancher med fundamentale menneske-, børne- og kvinderettigheder 

og fik deltagerne til at lave små ”rettighedsarmbånd”. Der blev i alt registreret 664 deltagere, 

ikke bare fra de seks værtslandsbyer, men størstedelen af de 30 landsbygrupper i projektet. 

Der var ingen tvivl om, at folk under seancerne var blevet mere bevidste om flere af deres 

rettigheder, og vi opfordrede dem til at stå sammen og hævde deres ret i flok. De anvendte 

plancher blev overdraget til MBHU, som videreførte og udbyggede formidlingsaktiviteten. 

Angående landbrugsmetoder havde en delegation på otte personer tilknyttet projektet kort 

forinden vort besøg været på en studietur til demonstrationsstedet for Farming 4 Lifes land-

brugsmetoder i Lira i det nordlige Uganda. Dette var et resultat af kontakt til denne organisa-

tion skabt af os. Delegationen havde fået en masse inspiration og læring med sig hjem til Ka-

nungu, som MBHU ønskede at implementere her. På et møde med vor deltagelse blev mu-

lighederne drøftet. Demonstrationslandbrug af passende omfang og kvalitet kunne etableres 

økonomisk overkommeligt ved brug af ekspertise, der allerede var til stede lokalt i Kanungu, 

samt den opnåede indsigt. Det blev derfor besluttet at anlægge en bananplantage og en plan-

teskole med små frugttræer ud fra de nye principper. De blev passet og tilset af personale fra 

projektet og en kommunal landbrugskonsulent, og medlemmerne af projektets grupper blev 

på disse marker oplært i de nye teknikker til optimering af udbytte og fik i projektets sidste 

del planter med sig hjem. Ud over denne aktivitetsstyrkelse blev det faktisk muligt at foreta-

ge forstærkning af nogle af de øvrige faglige aktiviteter – formidling, opfølgning, kogesteder 

– i projektets sidste del, da visse andre omkostninger viste sig lavere end budgetteret. 

 Når man fraregner VHECEP-projektet, bestod den største andel af den samlede uddeling i 

2019 i midler til skolegang for vore sponsorbørn ligesom tidligere år. Der var tale om lige 

under 88.700 kr., svarende til knap 28 % af årets uddelte midler fraset VHECEP-projektet. 

Skolepenge og diverse fornødenheder for 28 børn og unge i grundskolen, mellemskolen eller 

gymnasiet blev dækket af beløbet. De fleste af disse tilgodesete har personlige sponsorer, 

som yder et årligt sponsorat. I første halvdel af 2019 blev der tegnet ét nyt skolesponsorat, 

mens to sponserede elever færdiggjorde deres skolegang ved årets slutning og blev studenter.  

 Næstmest gik til opstart af en ny aktivitet, hvor konceptet fra de to Civilsamfundspuljestøt-

tede projekter med bæredygtige indkomstskabende aktiviteter i selvhjælpsgrupper udbredes 

til nye områder. Til iværksættelsen af dette udbredelsesinitiativ overførtes i slutningen af 

2019 knap 47.500 kr., næsten 15 % af uddelingerne, til MBHU. Implementeringen begyndte 

pr. 1. januar 2020, hvor 197 af de mest sårbare husstande i ni landsbyer blev inddraget i ini-

tiativet i Kirima Subcounty, der støder op til området omkring Kanungu by. MBHU kan via 

dette initiativ fastholde en stor del af sit dygtige personale efter VHECEP-projektets afslut-

ning. Foruden lønninger er der midler til materialer til at etablere og drive projekter og spa-
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re-låne-aktivitet i de nye grupper af sårbare husstande og til uddannelse af nye lokale frivil-

lige til at hjælpe grupperne i gang, følge op på dem, oplyse kvalificeret om rettigheder og ta-

ge affære ved overtrædelser heraf. Det er meningen, at initiativet skal finansieres fast af Støt-

teforeningen med cirka 50.000 kr. årligt svarende til den driftsstøtte, vi modtager fra udlod-

ningsmidlerne via Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. 

Aktiviteterne vil således år for år blive iværksat i nye indsatsområder, mens der naturligvis 

udføres fornøden opfølgning af grupperne i de eksisterende områder. 

 Tredjeflest af de uddelte penge blev anvendt til faglig uddannelse – nemlig lidt under 34.200 

kr. svarende til knap 11 %. Dette er væsentlig lavere end de foregående to år, hvilket skyl-

des, at den budgetterede opbygning af uddannelsespuljen næsten blev tilendebragt. I alt fik 

puljen fra foreningen tilført 25.300 kr. i 2019, hvor der var syv under uddannelse med lån fra 

puljen. Seks af disse blev med udgangen af året færdige med deres treårige uddannelser in-

den for byggehåndværk og laboratorieteknologi, mens den sidste, Shallot, endnu havde halv-

andet år tilbage af sin treårige uddannelse til bioanalytiker. Uddannelsespuljen har eksisteret 

siden begyndelsen af 2017 og er totalt blevet tilført 139.600 kr. til finansiering af 24 udsatte 

unges praktiske erhvervsuddannelser eller kortere videregående uddannelser af to eller tre 

års varighed. De unge har forpligtet sig til at betale det lånte beløb tilbage (med en lille ren-

te) i små rater, når de er kommet i arbejde, så andre kan låne til uddannelse fra puljen. Status 

er, at 13 af de 23 færdiguddannede er kommet i en form for arbejde, men ingen af dem har 

indtil videre haft overskud til at begynde at afbetale på deres lån. Det er således endnu uvist, 

hvornår der er kommet nok tilbage i puljen til at yde lån til nye studerende.  

De personlige uddannelsessponsorater er med udgangen af 2019 udfaset, idet Fiona færdig-

gjorde sin uddannelse, og da hun som tidligere nævnt var den sidste, der fik lån til sin uddan-

nelse direkte fra sine tidligere skolesponsorer. Aftalen er, at hun over en årrække indbetaler 

de lånte penge til uddannelsespuljen, når hun har indkomst at betale tilbage af.  

 På fjerdepladsen finder vi etablering af en kontorbygning i Kanungu. Denne aktivitet stod 

for knap 32.300 kr. eller lige over 10 % af uddelingerne. Der er tale om et længe næret ønske 

fra MBHU, der som organisation er vokset en del de seneste år, om at flytte til nye lokaler 

med bedre plads. For tiden lejer man et meget lille kontor til en høj månedlig pris, og ved 

større møder er man nødt til at leje faciliteter ude i byen. Med en egen bygning med flere og 

større lokaler vil man kunne spare disse store lejeudgifter og have ordentlige arbejdsforhold 

for personalet og plads til at tage sig af de mange folk, der opsøger organisationen eksem-

pelvis for at få rådgivning. Støtteforeningens bestyrelse har besluttet at imødekomme et op-

læg til opførelsen af et sådant hovedkontor efter nogle anbefalede tilpasninger. Der uddeles 

penge til det over to regnskabsår, hvor de første 32.300 kr. blev overført ultimo 2019, mens 

tilsagn er givet om et lignende beløb i 2020, hvor byggeriet pågår. MBHU finansierer selv en 

del svarende til godt 9100 kr. i form af arbejdskraft, mursten fremstillet i organisationens eg-

ne projekter og øvrige materialer. Der vil til byggeriet blive benyttet unge håndværkere, der 

er uddannet med lån fra uddannelsespuljen, men som endnu ikke har kunnet skaffe sig job.  

 Den femtestørste uddeling var til uspecificerede rådighedsbeløb til MBHU. Med de to halv-

årlige beløb bidrager vi til organisationens indsats mod akutte problemer og dens dækning af 

aktuelle småbehov. I 2019 var posten hertil 27.600 kr., hvilket svarer til knap 9 % den uddel-

te sum. Beløbet, der blev overført til MBHU i marts, finansierede indsatser til at bekæmpe et 

udbrud af kolera, reducere spredning af malaria og reagere på en mistanke om et ebolatilfæl-

de. Derudover medgik denne første portion 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. Årets anden portion, der blev afsendt i oktober, blev be-
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nyttet til at forsyne udsatte børn i tre af MBHU’s indsatsområder med mad samt til at fort-

sætte og styrke bevidstgørelsen af lokalbefolkningen om hygiejne og forholdsregler i forbin-

delse med ebolaudbruddet i nabolandet Den Demokratiske Republik Congo, som omtales 

senere i gennemgangen af uddelingerne. Halvårsbeløbene har altså som altid fundet god an-

vendelse til gavn for rigtig mange mennesker i vanskelige omstændigheder.  

 Sjetteflest penge blev i 2019 sendt af sted til implementeringen af endnu et hygiejneprojekt, 

nemlig knap 26.000 kr., godt 8 % af uddelingerne. Vi har endnu en gang haft held med en 

ansøgning til Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen, og således blev 25.000 kr. i de-

cember 2019 modtaget som bevilling til det tredje i rækken af Babras projekter med lignende 

temaer, men forskellige indsatsområder. Projektets ambition er at forbedre hygiejnetilstand, 

livsbetingelser, indlæring og dermed fremtidsmuligheder for udsatte skolepiger i Rwampara-

distriktet nær Mbarara. Der er særligt fokus på at give de fem udvalgte medvirkende skoler 

redskaber til selv at videreføre og udbrede indsatsen. Projektet blev implementeret i starten 

af det nye skoleår i februar 2020, og der følger derfor en omtale i næste års beretning.  

 Syvendestørst var uddelingen til en indsats mod spredning af ebola fra Congo til Uganda 

gennem grænsedistriktet Kanungu. Hertil medgik knap 24.200 kr. eller i underkanten af 8 % 

af det totale uddelingsbeløb. Også dette projekt bundede i en bevilling på 25.000 kr. fra 

Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Den modtog vi i maj 2019, hvorefter MBHU 

straks gik i gang med implementeringen. Et voldsomt ebolaudbrud havde siden august 2018 

hærget den nordøstlige del af Congo, som grænser op til det vestlige Uganda, og smitten tru-

ede med at brede sig ind over grænsen fra det ustabile naboland. Projektet blev udført i maj-

juli af MBHU i samarbejde med myndigheder og andre organisationer med hovedformålet at 

ændre den sociale adfærd for at undgå udbredelse af ebolavirussen. Risikoformidling, social 

mobilisering, radioudsendelser, informationsmateriale samt dialogseancer var nogle af de 

elementer, der indgik. Derudover blev indsatsen for at bremse smitten ved 20 grænseover-

gange styrket, og der blev oprettet flere forskellige former for beredskaber i Kanungu. Det 

lykkedes at holde ebola ude af Kanungu, og generelt i Uganda blev der kun registreret fire 

tilfælde, hvoraf ingen førte til smittespredning. Som resultat af projektet fik folk i Kanungu 

og de omgivende distrikter viden og evner til at forebygge ebola og håndtere eventuelle til-

fælde af smitte. Desuden skete der gennem bevidstgørelsen om smitte, hygiejne og hensigts-

mæssig adfærd et generelt løft i bekæmpelsen af alle smitsomme sygdomme i området –  

noget der jo kan drages fordel af i en situation med en anden trussel i form af COVID-19.  

 Ottendemest fyldte posten med midler til børnehjemmet i Mbarara. Den var på godt 23.900 

kr. svarende til små 8 % af uddelingerne. Som sædvanlig var der tale om tre rater til forsør-

gelse af de mange børn i skoleferierne samt et mindre beløb på cirka 550 kr. til at dække 

præmien til forsikring af børnehjemsbygninger. Som nævnt ledes børnehjemmet af Babra.  

 Endelig udgjordes den mindste uddelingspost, som var knap 14.300 kr. eller godt 4 % af de 

samlede uddelinger, af midler til ReusePads-programmet, der i 2019 kørte på syvende år. 

Årssæt af genbrugelige menstruationsbind blev i september indkøbt og uddelt til 510 piger af 

Babra og hendes gruppe af engagerede unge kvinder. Man gik tilbage til de lokalt produce-

rede AFRIpads, da det alternative fabrikat, man havde testet i det forgangne år, viste sig at 

have utilstrækkelig holdbarhed. Programmet er en meget billig og effektiv måde at hjælpe 

pigerne på. Vi vil derfor gerne have flere sponsorer, som støtter ordningen fast og for hver 

50 kr. tildeler to piger et sæt af bind, der holder et helt år, så pigerne kan komme i skole og 

til eksaminer, selv under menstruationen, og dermed få fuldt udbytte af deres skolegang. 

Støtte gennem ReusePads-programmet er et gavebidrag, som man kan få skattefradrag for.  
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Vore mange trofaste støttemedlemmer og gavegivere bidrager jo med en meget stor del af forenin-

gens midler, som muliggør alle de mange uddelinger, jeg lige har opridset. Det skal i den forbindelse 

bemærkes, at 58 benyttede sig af betalingsserviceordningen i 2019. Fra disse 58 indbetalere modtog 

vi i alt 64.075 kr. Det dækker over kontingent for 117 personer og gave på mindst 200 kr. fra 42 per-

soner. Betalingen via betalingsservice mindsker arbejdsbyrden med opkrævning, bogføring og even-

tuel udsendelse af rykkere, så det er dejligt, at så meget indgår ad den vej. MobilePay benyttes også i 

stigende grad, og det har folk jo altid lige ved hånden, så det gør det lettere at få betalingerne i hus.  

 

Når vi nu taler om digitale løsninger, skal det nævnes, at også en tidssvarende og funktionel hjem-

meside er en nødvendighed. Hen over sommeren etablerede vi således en ny side som erstatning for 

den gamle, der efterhånden var lidt forældet og svær at vedligeholde teknisk. Den nye, modernisere-

de hjemmeside gik i luften pr. 18. juli, efter at især Casper Frydendal Nørgaard fra bestyrelsen havde 

lagt et stort arbejde i opsætningen af den. Med den har foreningen fået et endnu flottere ansigt udad-

til, og stort set alle beskrivelser er blevet opdateret og tilrettet, så de efter vor egen mening fremstår 

mere aktuelle og indbydende. 

 

Jeg vil runde beretningen af med bestyrelsens kommentarer til årets regnskab. Foreningen havde i 

2019 en samlet indtægt på 498.413,58 kr., hvorved der lige akkurat igen var tale om en rekord – lige-

som der har været hvert eneste af de foregående år i foreningens historie. Midlerne fra Civilsam-

fundspuljen til det store VHECEP-projekt udgjorde 166.103,64 kr., som modsvares af udgifter til 

projektets udførelse, samt et bidrag på 11.627,25 kr. til at dække administrationsomkostninger. Dertil 

modtog vi som nævnt i gennemgangen af uddelingerne to bevillinger fra Medarbejdernes Honorar-

fond i Novo Gruppen på i alt 50.000 kr., og for tredje år i træk blev foreningen tildelt driftstilskud fra 

udlodningsmidlerne, hvilket i 2019 androg 49.932,69 kr., som bestyrelsen jo nu har fundet en lang-

sigtet anvendelse for i form af udbredelsesinitiativet. De resterende indtægter stammede fra støttebi-

drag og kontingenter fra medlemmerne. Årets samlede indtægter blev cirka 24.000 kr. højere end 

budgetteret, og da uddelingerne oversteg budgettet med meget tæt på det samme, udviste foreningens 

årsregnskab nærmest et nulresultat, nemlig 75,63 kr. Det er helt i tråd med målsætningen, og med 

den rekordstore omsætning anser bestyrelsen årets økonomiske status som særdeles tilfredsstillende. 

Foreningen opfylder desuden fortsat Skattestyrelsens betingelser for at kunne modtage fradragsberet-

tigede gaver, idet der blev modtaget kontingentbetaling for 325 medlemmer og bidrag på mindst 200 

kr. fra 116 gavegivere. Støtten fra alle til at opnå disse imponerende resultater vil jeg på bestyrelsens 

vegne sige tusind tak for – med håbet om, at vi i 2020 nyder lignende opbakning og kan udrette lige 

så meget.           
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