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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 gennemført 
trods udskydelse  

 Indsatser afbøder konsekven-
serne af COVID-19 

 Nyt hovedkvarter skaber bedre 
rammer for hjælpen i Uganda 

  

 Virksomhed laver flot støtteaf-
tale med foreningen 

 ReusePads-ordningen er din mu-
lighed for at støtte skolepiger 

 Husk at forny medlemskabet, for 
dit kontingent gør en forskel!  

Murene opføres på fundamentet til MBHU’s nye hovedkvarter i Kanungu ultimo februar måned    
 

 

Bygningen, som den ser ud primo september inden genoptagelsen af byggeriet efter COVID-19-pause 
 

Håndvaskestation opstillet ved en grænseovergang 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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fviklingen af generalforsamlingen måtte grun-

det COVID-19-restriktioner udskydes fra den 

oprindelige indkaldelsesdato den 16. maj. Da 

der på denne dato fortsat var for snæver begrænsning 

af forsamlingsstørrelse, blev der i stedet indkaldt til 

lørdag den 27. juni, hvor det lykkedes at afholde en fin 

og sikker generalforsamling. Der blev vedtaget en min-

dre forhøjelse af det årlige kontingent til 40 kr. gæl-

dende fra 2021 med baggrund i lovkrav om kontin-

gentstørrelse i forhold til de normalt forekommende 

administrationsudgifter. Der blev endvidere valgt en 

bestyrelsessuppleant, efter pladsen havde stået tom si-

den Sanne Kronholm Jensens indtræden i bestyrelsen i 

2019. Det blev et velkendt ansigt, der valgtes, i skik-

kelse af Anne-Lise Skou, som vi er glade for at kunne 

byde velkommen tilbage i kredsen omkring bestyrel-

sen. Referat m.m. fra generalforsamlingen kan læses på 

https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen/gene-

ralforsamling/referater-og-aarsberetninger/. 

Status på COVID-19-situationen i Uganda 

Som vi berettede i sidste nyhedsbrev, sætter COVID-19 

også dagsordenen i Uganda for tiden. Landet har dog 

ikke været særlig hårdt ramt af selve sygdommen, men 

i højere grad af skrappe restriktioner på bevægelse og 

forsamling m.m. Mens antallene af bekræftede smit-

tede og dødsfald med henholdsvis 4799 og 55 d.d. er 

forholdsvis lave, har de stramme restriktioner, som re-

geringen har indført, skabt store udfordringer for ind-

byggerne. Problemerne er særlig udtalt for de fattigste 

mennesker, der ikke er selvforsynende med fødevarer, 

men afhængige af at kunne tage arbejde blandt andre 

mennesker for at skaffe sig levebrød. Endvidere har 

magthaverne desværre misbrugt situationen til egen 

vinding ved at øge kontrollen og undertrykkelsen af 

befolkningen. Håndhævelse af restriktionerne bruges 

således som påskud til at anvende hårdhændede meto-

der mod kritikere i den igangværende valgkamp.  

Alle skoler i Uganda har siden midten af marts været 

lukket for fysisk fremmøde, men eleverne modtager 

fjernundervisning mod betaling af de sædvanlige sko-

lepenge. Det holder skolerne kørende og sikrer, at ele-

verne når igennem deres pensum. De mange hjem-

sendte skolebørn betyder dog, at der i hjemmene er 

mange munde at mætte og individer at tage sig af. Dette 

gælder også på det børnehjem, som vor partner Mend 

the Broken Hearts Uganda (MBHU) driver i byen Mba-

rara. Der har man haft stor hjælp af den forøgede drifts-

støtte, vi fra Støtteforeningens side har ydet.  

MBHU kunne som nævnt i sidste nyhedsbrev iværk-

sætte en forebyggelsesindsats med støtte på godt 
11.300 kr. fra Støtteforeningen. Projektet blev gen-

nemført i april-juni 2020 med hovedformålet at oplyse 

befolkningen faktuelt om COVID-19 og indarbejde for-

holdsregler til at undgå smitte. Der blev samarbejdet 

med sundhedsministeriet og andre lokale organisatio-

ner om implementeringen for at nå bredt ud til folk i 

Kanungu-distriktet og andre nærliggende distrikter. 

Gennem indsatsen blev 40 personer fra MBHU og di-

striktsmyndigheder i Kanungu oplært i at identificere 

symptomer på COVID-19 og formidle forholdsregler. 

Fem informative udsendelser med lokale eksperter og 

10 korte indslag med budskaber om forholdsregler 

blev produceret og bragt på to populære lokale radio-

kanaler. Desuden blev fem håndvaskestationer, 30 

håndspritdispensere samt desinfektionsspraymiddel 

indkøbt og leveret til de porøse grænseovergange til 

nabolandet Den Demokratiske Republik Congo, og et 

karantænecenter i Kanungu blev desinficeret og klar-

gjort til modtagelse af patienter. Projektets vellykkede 

gennemførelse har ført til, at folk i den ønskede mål-

gruppe fik viden om COVID-19 og kunne videregive 

vigtig information til andre i deres lokalsamfund. Der 

blev således skabt bred bevidsthed, og en hensigts-

mæssig adfærd for at undgå smitte blev fremmet. Ved 

projektets udløb var der ikke konstateret COVID-19 i 

Kanungu. Læs også om projektet på https://selvhjaelp-

uganda.dk/aktiviteter/sundhed/coronaprojekt/. 

Det skal i øvrigt nævnes, at de husstande, der har været 

omfattet af vore to store projekter i Kanungu støttet af 

Civilsamfundspuljen, klarer sig godt igennem COVID-

19-nedlukningen. De er takket være den styrkelse, som 

de er blevet bibragt gennem indsatserne, bedre rustet 

til situationen end så mange andre. De kan nemlig selv 

producere tilstrækkeligt med føde og har sparet midler 

op, og det udgør derfor ikke noget problem, at hus-

standsmedlemmerne skal holde sig hjemme. Det er et 

håndfast bevis på disse projekters værd! 

Opførelse af tiltrængt ny kontorbygning  

MBHU er som organisation vokset en del de seneste år, 

hvor omfanget af aktiviteter og antallet af mennesker, 

der hjælpes, er steget betydeligt. For tiden har organi-

sationen til huse i et meget lille kontor, der lejes til en 

høj månedlig pris, og ved større møder er man nødt til 

at leje faciliteter ude i byen. Det har derfor længe været 

et ønske at flytte til nye lokaler med bedre plads. Hvis 

man selv ejer en passende bygning med flere og større 

lokaler, kan de store lejeudgifter spares, og der vil være 

ordentlige arbejdsforhold for personalet og plads til at 

tage sig af de mange folk, der opsøger organisationen 

eksempelvis for at få rådgivning. MBHU har lavet et op-

læg til opførelsen af en ny bygning, der opfylder beho-

vene, og efter nogle tilpasninger har Støtteforeningens 
bestyrelse besluttet at støtte etableringen af dette nye 

hovedkontor i Kanungu. Der uddeles penge hertil lige- 
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ligt over to regnskabsår, og de første 32.300 kr. blev 

overført ultimo 2019 til at dække byggeriets første 

fase, som indledtes i begyndelsen af 2020. COVID-19-

nedlukningen satte byggeriet på standby mellem marts 

og september, men murene er opført (se billeder på 

forsiden) og bjælker til tagkonstruktionen indkøbt.  

MBHU finansierer selv en del svarende til godt 9100 kr. 

i form af arbejdskraft, mursten fremstillet i organisati-

onens egne projekter samt øvrige materialer. Der bli-

ver til byggeriet benyttet unge håndværkere, der er ud-

dannet med lån fra MBHU’s uddannelsespulje, men 

som endnu ikke har kunnet skaffe sig job.   

Støtte fra nyt virksomhedsmedlem    

Det var med stor glæde, at vi i foråret bød virksomhe-

den Unique Furniture A/S i Kolding velkommen som 

medlem og gavegiver i Støtteforeningen. Unique Furni-

ture støtter med 20.000 kr. årligt og sponserer skole-

gang for de tre børn på billederne herunder via en del 

af dette gavebeløb. Foreningens bestyrelse vil gerne 

udtrykke sin store tak til virksomheden for at indgå 

denne flotte aftale med os! 

 

 

Hjælp til skolepiger gennem ReusePads-ordningen  

Ordningen, hvorigennem man kan sponsere genbruge-

lige hygiejnebind til et antal piger, så de selv under 

menstruationen trygt kan gå i skole og til eksaminer og 

dermed få fuldt udbytte af deres skolegang, hedder  

ReusePads. I ordningen finansierer man som sponsor 

årssæt af bind til to piger for hver 50 kr., man årligt bi-

drager med. Vi kan godt bruge mange flere sponsorer, 

og du kan læse mere om ordningen og tilmelde dig på 

https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/skolepige-

hjaelp/. Støtte gennem ReusePads-ordningen er et ga-

vebidrag, som du kan få skattefradrag for. 

Efter i et enkelt år at have benyttet et andet fabrikat af 

genbrugelige bind, gik vi i det forgangne år tilbage til 

det lokalt producerede mærke AFRIpads, da disse bind 

har den bedste holdbarhed. Vi har nu påbegyndt det ot-

tende år med indkøb og uddeling af bind, hvor vi i be-

gyndelsen af august overførte knap 15.000 kr. til nye 

årssæt til 510 skolepiger og unge kvinder.  

Dit kontingent betyder meget – tak for støtten! 

Selvom 25 kr. virker som et ubetydeligt beløb, gør kon-

tingentet faktisk en stor forskel for foreningen og der-

med for udviklingsarbejdet i Uganda. I skrivende stund 

mangler vi at modtage 12 kontingentbetalinger for at 
være over 300 betalende medlemmer i kontingentåret 

2020-2021. Det er vigtigt for foreningen, da det er en 

af forudsætningerne for, at alle foreningens bidrags-

ydere fortsat kan få skattefradrag for deres gavebidrag. 

Hvis du eller nogen i din familie endnu ikke har fornyet 

medlemskabet, vil vi derfor minde jer om kontingent-

betalingen her. Den kan foretages via bankkonto 6845 

0001340142 eller MobilePay til 82393. Har du lyst at 

indbetale et større beløb – f.eks. 225 kr. – bliver vi na-

turligvis også meget glade for dit yderligere bidrag. Du 

kan få skattefradrag for de ekstra 200 kr. eller andet 

beløb, du vælger som gavebidrag ud over kontingentet. 

Tusind tak for opbakningen og rigtig godt efterår!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen
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