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Status over 2020 – et år med meget store resultater  

Vi indleder dette reformerede nyhedsbrev med at gøre 

status over 2020, som trods COVID-19-udfordringer 

blev resultatmæssigt meget flot. Med den store bevilling 

sidst på året til det treårige IASAD-projekt slog Støtte-

foreningens årsindtægt alle rekorder og blev på intet 

mindre end 716.085 kr. Der kunne dermed uddeles 

658.498 kr. til hjælpearbejdet i Uganda, svarende til hele 

98,7 % af de samlede udgifter på 667.196 kr. Ved årets 

udgang talte foreningen 325 medlemmer og 127 gavegi-

vere (à mindst 200 kr.). Der blev tegnet sponsorater for 

fire nye skolebørn i løbet af året, mens to er blevet stu-

denter, så antallet af sponsorelever er steget fra 26 til 28. 

Midlerne fra Civilsamfundspuljen til IASAD-projektet anvendt i 2020 udgjorde 405.907 kr., hvorudover forenin-

gen modtog 28.413 kr. til at dække administrationsomkostninger. Fra Kulturministeriets pulje til landsdæk-

kende almennyttige organisationer (udlodningsmidler) modtoges driftsstøtte på 49.819 kr. Resten af forenin-

gens indtægter stammede fra støttebidrag og kontingenter fra medlemmerne, hvilket vi takker varmt for! Denne 

støtte var afgørende for, at vi sammen med den lokale partner kunne udføre mange vigtige aktiviteter med me-

get store indvirkninger i Uganda – f.eks. COVID-19-forebyggelse, uddannelse og udbredelse af selvforsørgelse.  
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Kom med til generalforsamlingen!  

Den årlige generalforsamling i Støtteforeningen afhol-

des lørdag den 29. maj 2021 klokken 15.00-16.30 i 

Odense. Indkaldelsen er udsendt samtidig med dette 

brev, og i denne finder du adresse, dagsorden og tilmel-

dingsoplysninger. Dette findes også på https://selv-

hjaelp-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. Det er sædvanligvis et 

vældig hyggeligt arrangement, og der serveres lidt for-

friskninger. Vi opfordrer alle interesserede medlemmer 

til at møde op, og ledsagere er også velkomne. 

Husk, at kontingentet nu er 40 kr.!  

Som vedtaget af generalforsamlingen sidste år er der sket en mindre stigning i det årlige kontingent fra 25 til 40 

kr. pr. medlem. Er man tilmeldt betalingsservice, sker ændringen til den nye sats automatisk, når der opkræves 

kontingent pr. 12. juli. Hvis du indbetaler manuelt hvert år eller har oprettet en fast årlig overførsel i din netbank, 

skal du derimod huske selv at ændre beløbet. Du er velkommen til at betale kontingentet for 2021-2022 allerede 

nu via MobilePay-nummer 82393 eller bankkonto 6845 0001340142. Selvom også 40 kr. er et beskedent be-

løb, gør kontingentet en stor forskel for foreningen og udviklingsarbejdet i Uganda. Har du lyst at betale et større 

beløb – f.eks. 240 kr. – bliver vi naturligvis meget glade for dit ekstrabidrag, som endda kan trækkes fra i skat. 

 

Det store IASAD-projekt godt i gang  

Den 28. december blev der afholdt opstartsmøde i det 

store IASAD-projekt støttet af Civilsamfundspuljen.  
Myndigheder og andre interessenter blev introduceret 

til Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) og projektet 

i de tre landkommuner Ruborogota, Nyakitunda og Nga-

rama i Isingiro-distriktet. Ved 18 seancer med i alt 3668 

landsbybeboere blev ca. 1200 bondehusstande udvalgt 

til deltagelse i projektet. Man begyndte derefter at orga-

nisere disse i selvhjælpsgrupper, og i det første kvartal 

blev 20 grupper med ca. 20 husstande i hver dannet. 

Grupperne blev undervist i effektiv og bæredygtig dyrk-

ning, og 12 af dem fik uddelt såsæd og anden starthjælp. 

Det treårige projekt, hvis fulde titel er Integrated Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Pro-

ject Isingiro, er altså kommet godt fra land trods udfordringer som præsidentvalg og pandemi. MBHU har i kvar-

talets begyndelse etableret sig med kontor i indsatsområdet og oplært ansatte og frivillige i projektet. Der er 

indkøbt vigtige transportmidler (fire motorcykler og 20 cykler), så projektpersonalet kan komme rundt på op-

gaver i landsbyerne. Man har desuden fået foretaget en baggrundsanalyse af forholdene i indsatsområdet før 

projektet (baseline). Den 28. januar deltog MBHU i et radioprogram, hvor man informerede borgerne om det 

treårige projekt samt menneskerettigheder, klima og miljø. I kvartalets slutning blev der afholdt en statuswork-

shop for interessenter for at udveksle information og feedback. I indeværende kvartal planlægges bl.a. gruppe-

træning i etablering af haver med afgrøder og sygdomsforebyggelse blandt afgrøderne samt foredrag i landsby-

erne om menneskerettigheder. På Støtteforeningens hjemmeside er der oprettet et afsnit om projektet, hvor der 

kan læses mere: https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/iasad-projekt-2020-2023/. 

https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen/generalforsamling/
https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen/generalforsamling/
https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/iasad-projekt-2020-2023/
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Klarhed over skolesituationen i Uganda  

Den ugandiske regering offentliggjorde i marts en plan 

for den videre genåbning af landets skoler efter COVID-

19-nedlukningen. Som nævnt i forrige nyhedsbrev blev 

der den 15. oktober åbnet for fysisk fremmøde for ele-

verne i skolernes afgangsklasser (P7, S4 og S6) og stude-

rende på sidste år af en videregående uddannelse, mens 

andre elever og studerende modtog fjernundervisning. 

Efter nytår kom eleverne på trinnene P6, S3 og S5 lige 

under afgangstrinnene også tilbage. Afgangseleverne 

har netop haft deres afsluttende eksaminer, mens skole-

året 2020 ifølge den nyligt udmeldte plan forlænges et 

endnu længere stykke ind i 2021 for de lavere klassetrin. 

De næstældste elever i grundskolen (P6) og på mellemskole- og overbygningstrinnene (S3 og S5) undervises 

således på skolerne i en særlig forlænget skoleperiode frem til begyndelsen af juni. Her midt i april kommer 

klasserne P4, P5 og S1 tilbage på skolerne til en komprimeret skoleperiode, mens grundskolens mindste klasser 

(P1, P2 og P3) og mellemskolens klasse S2 først kommer tilbage i juni og har en kort periode på deres skoler. 

Dette puslespil med forskudte og varighedsmæssigt modificerede perioder er naturligvis lagt for at sikre, at der 

ikke er for mange elever på skolerne samtidig. Da skoleåret 2020 på denne måde først færdiggøres medio 2021, 

vil skoleåret 2021 blive forskubbet og komme til at strække sig ind i 2022 i en omstruktureret form.  

De 28 elever, der har skolesponsorer gennem Støtteforeningen, forventes at rykke en klasse op, når skoleåret 

2021 starter i sensommeren/efteråret. Sponsoraftalerne fortsætter uændret trods de ovennævnte uregelmæs-

sigheder, som forhåbentlig ikke vil få nogen større indflydelse i det lange løb.  

Vaccinering påbegyndt, men COVID-19 udnyttet i magtspil    

COVID-19-situationen i Uganda er ikke længere alarmerende, og vaccineringen af sundheds- og sikkerhedsper-

sonale, lærere og folk over 50 år er i gang, efter vacciner begyndte at komme til landet først i marts (18 mio. 

doser AstraZeneca fra Indien). Selvom vaccinationsprocessen ikke har været problemfri, ses der fald i smitten 

og en langsom normalisering af tilstandene. Nedlukningen har været barsk for især de fattigste, og magthaverne 

misbrugte desværre også situationen til hårdhændet at skræmme befolkningen og stække oppositionen i for-

bindelse med valgene i landet i januar og februar. Præsident Museveni genvandt magten for endnu fem år i det 

omtvistede præsidentvalg, hvor han officielt fik 59 % af de afgivne stemmer, men valgdeltagelsen var blot 57 %.   

 

Anvendelse af det halvårlige rådighedsbeløb   

Lidt under halvdelen af de knap 12.700 kr., som Støtte-

foreningen i oktober overførte som rådighedsmidler til 

MBHU, blev brugt på forsyninger til organisationens 

børnehjem i Mbarara og til nogle af de folk i Kabale, der 

har været hårdest ramt af konsekvenserne af COVID-19. 

Resten blev benyttet til støtte og hospitalsbehandlinger 

af en håndfuld tilskadekomne, herunder flere trafikofre, 

som desværre er et resultat af asfalteringen af en af ve-

jene til Kanungu. Naturligt nok arbejder MBHU nu på at 

ændre trafikkulturen. Her i april er der afsendt et nyt 

halvårligt rådighedsbeløb af omtrent samme størrelse 

til at støtte MBHU’s akutte og presserende indsatser. 
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Ny maksimumgrænse for skattefradrag  

Foreningen opfyldte også i det forgangne år kriterierne fra Skattestyrelsen og er derfor fortsat godkendt til at 

modtage gavebidrag, der berettiger giveren til skattefradrag. Den øvre grænse for det beløb, man kan få fradrag 

for, er i 2021 sat op fra 16.600 kr. til 17.000 kr. Du kan læse om dine muligheder for at yde fradragsberettiget 

støtte gennem donation og forskellige sponsorater på https://selvhjaelp-uganda.dk/stoettemuligheder/.  

Forhåbentlig ses vi til generalforsamlingen den 29. maj. Ellers vil vi her ønske dig en rigtig god sommer! 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen for  

Støtteforeningen til 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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