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God generalforsamling med projektpræsentation  

Generalforsamlingen 2021 fandt sted lørdag den 29. maj 

og forløb rigtig fint med 18 fremmødte. Referat m.m. kan 

læses på https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen-

/generalforsamling/referater-og-aarsberetninger/.  

På dagsordenen var bl.a. en præsentation i ord og bille-

der af IASAD-projektet, som Støtteforeningen og vor 

partner Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU) udfø-

rer med bevilling fra Civilsamfundspuljen. Den kan ses 

eller genses her: https://selvhjaelp-uganda.dk/wp-con-

tent/uploads/2021/05/CSP-projektet-Integrated-Agri-

cultural-SAD-Project-Isingiro-GF-2021.pdf. 

Uganda på ny lukket ned grundet anden bølge af COVID-19 

I Uganda udbredtes smitten med COVID-19 i løbet af det sene forår så meget, at en ny nedlukning af landet 

desværre blev indført i begyndelsen af juni med skrappe restriktioner på forsamling og bevægelse. Nedluknin-

gen blev pr. primo august forlænget frem til udgangen af september, dog med visse lempelser.  
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Hjemmeundervisning støtter sponsorbørn under skolenedlukning    

Eleverne i afgangsklasserne og klasserne lige herunder i Ugandas grund-, mellem- og overbygningsskoler nåede 

at afslutte deres eksaminer for skoleåret 2020 inden den nye nedlukning i juni 2021, som også omfattede skoler. 

Eleverne i nogle af de lavere klassetrin fik en kort periode på skolerne i foråret, mens bl.a. grundskolens mindste 

klasser desværre slet ikke nåede tilbage på deres skoler. Det er uvist, hvornår de sidste elever kan færdiggøre 

deres skoleår. Som det ser ud nu, står næste skoleår ikke til at kunne starte før efter nytår. MBHU har dog lavet 

en særlig aftale med de skoler, hvor vi har sponsorbørn, hvorved de mod betaling modtager hjemmeundervis-

ning. Målet er at eksamensforberede de elever, der skal færdiggøre deres klassetrin efter nedlukningen, samt at 

påbegynde næste klasses pensum for dem, der har overstået eksaminerne og afventer nyt trin. Det holder dem 

beskæftiget og fagligt stimuleret og sikrer, at de ikke "tabes" eller udnyttes til andet, og skolerne holdes kørende.  

 

God fremdrift i IASAD-projektet   

Det store IASAD-projekt støttet af Civilsamfundspuljen 

har nu kørt i trekvart år. 40 ud af de planlagte 60 selv-

hjælpsgrupper af bondehusstande er dannet og hjulpet i 

gang med deres selvvalgte landbrugsprojekter. 20 af 

grupperne er oplært som spare-låne-grupper og har fået 

viden om kloge investeringer, bl.a. energisparende koge-

steder af mursten. 10 grupper har modtaget undervis-

ning i værdiforøgelse og bedre markedsadgang for deres 

afgrøder. Der har endvidere været afviklet 26 dialogse-

ancer og tre radioprogrammer om menneskerettighe-

der. Se https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civil-

samfund/iasad-projekt-2020-2023/ for status i detaljer. 

 

Tilsyns- og formidlingsrejse til Isingiro   

Den 26. september rejser Støtteforeningens CISU-kon-

taktperson Sanne Kronholm Jensen og formand Mikkel 

Juul Larsen til Uganda for at tilbringe en lille uge i IASAD-

projektets indsatsområde i Isingiro-distriktet. Besøget 

kommer til at omfatte finansielt og fagligt tilsyn med 

projektet samt kapacitetsopbygning af de lokale projekt-

ansatte og frivillige inden for formidling af menneske-

rettigheder og lighedsprincipper. På programmet er 

også særlig opfølgning vedr. nye landbrugsmetoder og 

murstenskogesteder samt drøftelse af andre mulige 

kloge investeringer såsom solcellelamper, genbrugelige 

hygiejnebind og vandrensningssystemer. 

Skolepiger har haft glæde af ReusePads trods lukkede skoler 

Igennem ReusePads-ordningen støtter sponsorer skolepiger ved, at de bliver forsynet med genbrugelige hygi-

ejnebind. De kan derved selv under menstruationen trygt gå i skole og til eksaminer og få fuldt udbytte af sko-

legangen. Selvom den fysiske skolegang i Uganda pga. COVID-19 har været temmelig amputeret det seneste år, 

har bindene været en stor lettelse for de 510 tilgodesete. Bindene er de lokalt producerede AFRIpads, og som 

sponsor finansierer man for blot 50 kr. årsforbrug heraf til to piger. I august overførtes ca. 16.800 kr. til indkøb 

og uddeling af 510 nye årssæt. Bliv sponsor på https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/skolepigehjaelp/. 
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COVID-19 forbruger det halvårlige rådighedsbeløb   

Det beløb på knap 12.500 kr., som i april blev stillet til 

rådighed for MBHU til akutte og presserende indsatser, 

blev ikke overraskende overvejende anvendt til at dæk-

ke udgifter relateret til COVID-19. Blandt disse var hos-

pitalsregninger, omkostninger til transport af syge og 

døde, begravelsesomkostninger, medicin til isolerede 

patienter, fødevarehjælp til udsatte børn, personlige 

værnemidler samt desinfektion af bygninger. Pga. den 

krævende situation, hvor mange forventer hjælp af 

MBHU, bad man om en fremrykket udbetaling af næste 

rådighedsbeløb, og der blev derfor udbetalt knap 11.100 

kr. i august i stedet for som normalt i oktober. 

Dit kontingent gør en forskel, så husk at forny medlemskabet!  

Har du eller nogen i din familie endnu ikke fået indbetalt de 40 kr. i kontingent for 2021-2022? I så fald vil det 

glæde os at modtage betalingen via MobilePay-nummer 82393 eller bankkonto 6845 0001340142. Selvom 

kontingentet er beskedent, gør det faktisk en stor forskel for foreningen og dermed udviklingsarbejdet i Uganda! 

Skattestyrelsen kræver over 300 betalende medlemmer for opretholdelse af foreningens godkendelse til at 

modtage gavebidrag med fradragsret for giveren, og vi mangler i skrivende stund at modtage 14 kontingentbe-

talinger for at opfylde dette i indeværende kontingentår. Vi bliver naturligvis meget glade for at modtage større 

beløb end kontingentet – f.eks. 240 kr. – og dit skattefradrag gælder for de ekstra 200 kr. eller andet valgt beløb.  

Vi siger tusind tak for al din opbakning og støtte og ønsker dig et rigtig godt efterår! 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen for  

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 

 

 
 


