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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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 Velimplementeret udbredelses-
initiativ går ind i sit andet år 

 Civilsamfundspuljeprojekt i ny 
størrelsesorden er en milepæl 

 Skoler delvis genåbnet efter  
udfordrende COVID-19-tid 

  

 Rådighedsbeløb afhjælper behov 

 Tillykke til Stephen med de 40 år 

 Din støtte er fortsat meget vigtig, 
og du har ret til skattefradrag! 

 Generalforsamling afholdes 29/5 
 

Rogers Ampumuza, i spidsen for OVC-, VHECEP- og udbredelsesindsatserne og nu direktør i MBHU  
 

 

Selvhjælpsgruppen i Kazuru modtager startkapital til deres svineavl under udbredelsesinitiativet    
 

 

 

MBHU-stifter Stephen Tumwebaze, som netop er fyldt 40 år 

http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://www.facebook.com/groups/114702242903/
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den sammenligning er den største nyhed siden 

sidste nyhedsbrev, at en ansøgning fra Støtte-

foreningen til selvhjælp i Uganda og Mend the 

Broken Hearts Uganda (MBHU) om et projekt til knap 

to millioner kroner er blevet imødekommet af CISUs 

bevillingsudvalg! Pengene stammer fra Civilsamfunds-

puljen, hvorfra vi altså opnår støtte for tredje gang. 

Dette nye projekt er dog meget større end de to foregå-

ende, og bevillingen må betragtes som en enorm aner-

kendelse af Støtteforeningen, MBHU og vort samar-

bejde og resultater. 

Selvhjælpskoncepter udbredes yderligere 

Initiativet til udbredelse af de koncepter, som yderst 

succesfuldt er blevet udviklet og indarbejdet i Kanungu 

gennem de to første Civilsamfundspulje-støttede pro-

jekter, er slået godt igennem i det tilstødende område, 

hvor det blev søsat i januar 2020 med midler fra Støt-

teforeningen. I indsatsområdet – Bushara Parish i Ki-

rima Subcounty – er 197 sårbare husstande i ni lands-

byer blevet hjulpet til at drive selvvalgte bæredygtige 

indkomstskabende projekter og spare-låne-aktivitet i 

selvhjælpsgrupper. Man formåede i pæn udstrækning 

at fastholde indsatsen under de udfordrende måneder 

med COVID-19-nedlukning, og de ni grupper er nu godt 

i gang med svineopdræt og/eller dyrkning af kartofler 

eller kål samt med at spare op og foretage små, vigtige 

investeringer. 

I 2021 udvides målgruppen med cirka 60 nye hus-

stande i fire nye landsbyer i samme område. Da COVID-

19 har forsinket og besværliggjort dele af indsatsen i 

2020, fokuseres der i initiativets andet år på en stærk 

opfølgning i de oprindelige ni selvhjælpsgrupper og 

igangsætning af et overskueligt antal nye grupper i na-

bolandsbyer. Til dette overfører vi fra Støtteforeningen 

snarest knap 45.000 kr. til MBHU. Denne årlige finan-

siering svarer omtrent til den driftsstøtte, der modta-

ges fra udlodningsmidlerne via Kulturministeriets 

pulje til landsdækkende almennyttige organisationer. 

Udbredelsesinitiativet vil i årene fremover blive iværk-

sat i nye indsatsområder. 

Nyt, stort Civilsamfundspulje-projekt i Isingiro 

Sideløbende med det driftsfinansierede udbredelses-

initiativ har vi nu i samarbejde med MBHU startet pro-

jektet IASAD op på baggrund af den nye, store bevilling 

fra Civilsamfundspuljen. Projektets fulde titel er Inte-

grated Agricultural, Socioeconomic and Awareness De-

velopment Project Isingiro, og det foregår i distriktet 

Isingiro, som ligger et stykke øst for Kanungu-distrik-

tet. Det løber over tre år startende pr. den 1. december 

2020. Totalbudgettet er på hele 1.950.304 kr., hvoraf 

1.920.637 kr. er tilskud fra Civilsamfundspuljen. 

Som budgettet og varigheden antyder, er der tale om et 

projekt i en ny størrelsesorden i forhold til de indsat-

ser, som Støtteforeningen og MBHU hidtil har udført 

sammen. Ansøg-

ningsarbejdet har 

været omfattende, 

og det krævede to 

indsendelser til 

CISU, inden der 

blev opnået til-

sagn. Vi er rigtig 

stolte af, at det lyk-

kedes, og det brin-

ger både samarbej-

det mellem vore to organisationer og det, vi kan ud-

rette, op på et noget højere niveau. 

Projektet er en udviklingsindsats, der i høj grad bygger 

videre på de gode resultater og erfaringer opnået i 

OVC- og VHECEP-projekterne udført i 2016-2019 i 

Kanungu. Velkendte koncepter fra disse integreres 

med nyskabende landbrugspraksis rettet mod fødeva-

resikkerhedsforbedring. Det kendte er indkomstska-

belse og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper samt 

lokalsamfundenes engagering i rettighedsfremme, 
mens det nye er en landbrugsmæssig omdannelse ba-

seret på en tilgang inspireret af bl.a. organisationen 

Farming 4 Life. De to primære målgrupper er 2400 

bondehusstande og 100 ressourcepersoner og lokale 

ledere i tre delamter i det nye indsatsområde Isingiro. 

I grupper hjælpes husstandene til at forbedre deres ud-

bytte, indkomst, økonomiske forvaltning og trivsel, 

altså deres socioøkonomiske niveau. Indbyggede ud-

bredelsesmekanismer gør, at projektet forventes at 

have effekt på yderligere 5000 husstande. Myndighe-

derne inddrages aktivt i projektet og engageres til at 

påtage sig deres ansvar i forhold til at levere ordentlige 

serviceydelser, mens borgerne bevidstgøres om deres 

rettigheder og bliver fortalere for dem.  

MBHU står selvfølgelig for hovedparten af den faglige 

indsats, mens Støtteforeningens rolle igen er at facili-

tere formidling af menneskerettigheder og ligheds-

principper samt at foretage tilsyn og administration. Vi 

ser rigtig meget frem til, at projektet for alvor kommer 

fra land! 

COVID-19 i Uganda med alvor og lyspunkter 

Siden det første tilfælde af COVID-19 i Uganda blev 

konstateret den 21. marts, har der i skrivende stund 

været 27.532 bekræftede smittede og 221 dødsfald i 

landet. Stramme restriktioner på bevægelse og forsam-

ling m.m. indført af regeringen har især i udbruddets 

første måneder skabt store udfordringer for indbyg-

gerne, især de fattigste. Magthaverne har desværre 
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også misbrugt situationen til at øge undertrykkelsen af 

befolkningen i den igangværende valgkamp op til præ-

sident- og parlamentsvalgene den 14. januar 2021.  

Alle skoler i Uganda blev i midten af marts lukket for 

fysisk fremmøde. Der blev efterhånden indført fjernun-

dervisning for eleverne mod betaling af de sædvanlige 

skolepenge, hvilket holder skolerne kørende og sikrer, 

at eleverne når igennem deres pensum. Den 15. okto-

ber genåbnede skolerne for afgangsklasserne (P7, S4 

og S6) og de højere læreanstalter for studerende på 

sidste år af deres uddannelser – med forholdsregler.  

Som nævnt i sidste nyhedsbrev førte den vellykkede fo-

rebyggelsesindsats, som MBHU gennemførte i Kanun-

gu i april-juni med finansiering fra Støtteforeningen, til 

øget viden og handlekraft i lokalsamfundene. Da det 

første tilfælde af COVID-19-smitte dukkede op i Kanun-

gu sidst i august, var man således beredt. Antallene af 

bekræftede smittede og døde er pt. begrænset til hen-

holdsvis 55 og 4, men de reelle tal er nok en del højere, 

da der desværre ikke er råd til at teste særlig meget. 

Rådighedsmidlernes anvendelse 

I april blev omtrent 12.700 kr. overført til MBHU som 

fast halvårligt rådighedsbeløb. Det medgik til at desin-

ficere en COVID-19-klinik og et karantænecenter i Ka-

nungu, ruste fængselsindsatte til at værne sig mod 

denne virus samt begrave et offer for den. Derudover 

blev der for nogle af midlerne opført et nyt hjem til en 

sårbar familie, ydet støtte til en MBHU-ansat efter et 

overfald under en indsats samt købt mad, værnemidler 

og sundhedsundersøgelser til børnene på børnehjem-

met i Mbarara. Et tilsvarende beløb for indeværende 

halvårsperiode er afsendt i oktober. 

MBHU’s grundlægger Stephen rundede de 40 år  

Den 1. december fyldte MBHU-formand Stephen Tum-

webaze 40 år. Stephen stiftede MBHU i 2004 sammen 

med en gruppe samfundsbevidste venner. Deres ene-

stående arbejde er baggrunden for Støtteforeningens 
oprettelse i 2009. Stephen og Støtteforeningens for-

mand, Mikkel Juul Larsen, har været nære venner, si-

den de traf hinanden i 1996. Støtteforeningens med-

lemmer markerede fødselsdagen ved at sende en 

masse lykønskninger og hilsner via foreningens Face-

book-gruppe Støt selvhjælp i Uganda. Stephen var vir-

kelig dybt beæret og rørt over denne opmærksomhed, 

som dog var særdeles fortjent. Stort tillykke, Stephen! 

Medlemsstøtten er essentiel og giver skattefradrag 

Selvom Støtteforeningen fra tid til anden modtager me-

get store bevillinger fra puljer og fonde, er foreningen 

stadig fuldt afhængig af støttebidrag og kontingentbe-

talinger. De bevilgede penge er nemlig typisk øremær-

ket til langsigtede, fastlagte projekter eller aktiviteter, 

mens indbetalingerne fra jer medlemmer og støtter 

kan bruges mere frit og fleksibelt, f.eks. til at igang-

sætte eller styrke mindre projekter og til at afhjælpe 

akutte problemer. Det er også blandt jer, at vi har spon-

sorer til vore to ordninger, nemlig skole- og Reuse-

Pads-sponsoraterne. Med denne opbakning kan vi give 

skolegang og øget livskvalitet til elever og især piger. 

Se mere om sponsorordningerne på https://selv-

hjaelp-uganda.dk/stoettemuligheder/sponsorater/.  

For foreningen er det meget vigtigt at have mange 

medlemmer, så hvis du eller nogen i din familie skulle 

have glemt at forny medlemskabet, vil det glæde os me-

get at modtage kontingentet inden årsskiftet. Beløbet 

er fortsat blot 25 kr. i indeværende medlemsperiode, 

og det kan betales til bankkonto 6845 0001340142 

eller via MobilePay til 82393.  

Ønsker du at betænke foreningen med en ekstra gave 

her til jul, er du meget velkommen til at donere via 

samme betalingskanaler. For gavebeløb er du beretti-

get til skattefradrag fra første krone og op til i alt 

16.600 kr. i kalenderåret 2020. For at vi kan indberette 

dit samlede gavebeløb for året til Skattestyrelsen, så du 
kan få fradrag for det, skal vi dog bruge dit cpr-num-

mer. Oplysning heraf kan foretages nemt og sikkert via 

https://selvhjaelp-uganda.dk/stoettemuligheder/ga-

vebidrag/oplys-cpr-nummer/, pr. e-mail eller telefon. 

Vi er dybt taknemmelige over for alle jer, der støtter 

foreningen gennem betaling af kontingent og gavebi-

drag. Husk, at selv et beløb, der kan virke ret ubetyde-

ligt herhjemme, kan gøre en kæmpe forskel i Uganda. 

Foreningen anvender over 97 % af dine penge direkte 

til hjælpeindsatserne. Tusind tak!  

Generalforsamling 

Datoen for næste års ordinære generalforsamling er 

blevet fastlagt. Den vil finde sted lørdag den 29. maj 

2021 – i Odense som altid. Indkaldelse med dagsorden 

udsendes til alle medlemmer i løbet af april, men det er 

en god idé allerede nu at 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 deres indflydelse som med-

lemmer gældende. Der er lidt forplejning, godt samvær 

og spændende information. 

 

Vi vil sluttelig ønske dig og alle 

dine nærmeste en rigtig glædelig 

jul og et godt nytår!    

 

Med venlig hilsen bestyrelsen
  

  

https://www.facebook.com/groups/114702242903/
https://selvhjaelp-uganda.dk/stoettemuligheder/sponsorater/
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