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Vellykket projektbesøg i Uganda  

Fra den 26. september til den 3. oktober var Sanne Kron-

holm Jensen og Mikkel Juul Larsen fra Støtteforeningens 

bestyrelse i Uganda for at besøge Mend the Broken 

Hearts Uganda (MBHU) og især IASAD-projektet. Der 

blev ført tilsyn med projektet, og det lokale personale 

blev klædt på til at formidle rettigheder. Mulige gavnlige 

investeringer for projektdeltagerne blev også drøftet, li-

gesom der blev afholdt frugtbare status-, planlægnings- 

og evalueringsmøder. Øvrige MBHU-områder i form af 

børnehjemmet i Mbarara og det kommende kontor i 

Kanungu blev også besøgt. Se billeder m.m. på  https:// 

selvhjaelp-uganda.dk/billeder/ugandabesoeg-2021/. 

Besøget var vellykket og udbytterigt. Det var virkelig dejligt at møde de mange ansatte og frivillige (billedet) i 

det store IASAD-projekt i det nye indsatsområde Isingiro. På forhånd var aktiviteterne modificeret, så de har-

monerede med de gældende COVID-19-betingede restriktioner i landet. Dermed blev der ikke afholdt store se-

ancer ude i indsatsområdets landsbyer, men i højere grad fokuseret på udveksling af erfaringer med og over-

dragelse af kompetencer til personalet og repræsentanter for deltagerne i projektet. 
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Tilsyn hos IASAD-projektets selvhjælpsgrupper  

Sammen med det lokale projektteam var de danske re-

præsentanter under opholdet i Isingiro på inspektions-

besøg hos to udvalgte grupper med indkomstskabende 

projekter i hver af de tre landkommuner i IASAD-projek-

tets indsatsområde. De seks grupper fremviste deres 

svinehold, gedehold, køkkenhaver og fællesmarker med 

forbedrede sorter af jordnødder og bønner omhyggeligt 

sået med korrekt afstand i snorlige rækker (billedet) for 

at minimere spredning af sygdom og skadedyr, gøre lug-

ning og høst nemmere og dermed sikre bedre udbytte. 

De berettede om stor gavn af den tilførte viden, såsæd 

og kapital samt om velfungerende spare-låne-aktivitet.  

Hver gruppe koncentrerer sig om flere typer aktiviteter, f.eks. fælles dyrkning af grøntsagsspirer til udplantning 

i individuelle køkkenhaver, husdyravl i husstandene eller gruppen og/eller dyrkning af større fællesmarker med 

afgrøder til afsætning. Flere husstande havde suppleret den tildelte startkapital med egne eller lånte midler for 

at købe flere eller større dyr, f.eks. en avlsorne. Projektdeltagernes beretninger indeholdt mange positive resul-

tater og vidnede om forståelse af projektets koncepter. Gruppelederne fremstod stærke, kompetente og med 

fint overblik. Projektets ansatte og lokale frivillige var engagerede og lod til at være respekterede og vellidte.  

 

Kapacitetsopbygning af projektfolk og myndigheder 

Støtteforeningens to udsendte holdt foredrag om men-

neskerettigheder for projektpersonale og ansvarshave-

re og demonstrerede en dialogseance, som projektets 

ansatte og frivillige kan bruge til at bevidstgøre folk i 

indsatsområdets landsbyer om menneskerettigheder og 

lighedsprincipper. I dialogseancen indgår plancher, far-

vede perler, plakater og flyers, som MBHU blev forsynet 

med. Alt materiale forefindes på lokalsproget runyan-

kole – også de to oplæg, som blev simultantolket og fil-

met. Der blev lyttet, noteret, spurgt og debatteret flittigt. 

Mange fik vigtig ny indsigt og redskaber til at formidle 

rettighedsbudskaberne for uoplyste projektdeltagere.  

 

Konklusion på projekttilsynet: Absolut godkendt!  

Det samlede tilsyn bestod i inspektionsbesøgene i de 

seks grupper, møder med projektets ledelse, ansatte og 

frivillige samt en gennemgang af finansiel praksis med 

regnskabsansvarlig Jennifer Asiimwe og projektleder 

Rogers Ampumuza (billedet). Ved det finansielle tilsyn 

blev der forelagt fin dokumentation pr. stikprøve og af-

givet tilfredsstillende besvarelse af spørgsmål og forkla-

ring af procedurer og dispositioner. Nogle få, mindre be-

tydende forhold blev bemærket og taget til efterretning. 

Da det faglige tilsyn også bekræftede opfattelsen fra den 

løbende rapportering, nemlig at projektet fungerer efter 

hensigten, kunne de udsendte udtrykke stor tilfredshed. 
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Status efter IASAD-projektets første år  

I løbet af de første 12 måneder af IASAD-projektet er der 

etableret 49 selvhjælpsgrupper med tilsammen 1012 

bondehusstande. Grupperne er undervist i effektiv og 

bæredygtig dyrkning, og 40 af dem har fået såsæd og an-

den starthjælp og driver deres selvvalgte landbrugspro-

jekter. 26 af grupperne er oplært som spare-låne-grup-

per (billedet), der har en samlet opsparing på knap 50 

mio. ugandiske shillings (ca. 92.000 kr.) og god viden om 

kloge investeringer. Ca. 2000 borgere er blevet bevidst-

gjort om menneskerettigheder ved mange afholdte se-

ancer. Få overblik på https://selvhjaelp-uganda.dk/ak-

tiviteter/civilsamfund/iasad-projekt-2020-2023/.  

Foruden ovenstående er fem radioprogrammer afviklet for at udbrede kendskabet til menneskerettigheder og 

oplyse om øvrige aspekter af det Civilsamfundspulje-støttede projekt. 19 af projektets grupper har modtaget 

undervisning i værdiforøgelse og bedre markedsadgang for deres afgrøder. De dannede grupper er endvidere 

blevet hjulpet med at forene sig for at stå endnu stærkere, og 5 sammenslutninger à 4-5 grupper er således op-

rettet i indsatsområdets sogne. 21 grupper med i alt 403 familier er dannet i den såkaldte solidaritetskæde, hvor 

nye husstande går sammen og kobles til eksisterende grupper, fra hvem de modtager vejledning, planter og frø.  

 

Smarte murstenskogesteder vinder indpas  

De nyskabende murstenskogesteder udviklet af fore-

ningsmedlem Eivind Skou er inddraget i IASAD-projek-

tet, hvor foreløbig 32 grupper er oplært i fremstilling og 

brug af dem. Dermed er der tale om en storskalademon-

stration af denne teknologi. De tilgodesete husstande er 

glade for dem og beretter om meget hurtigere madlav-

ning, som også er lettere, da ilden ikke blæser ud som 

ved et traditionelt kogested med tre sten (begge koge-

steder ses på billedet fra et køkken, som Sanne og Mikkel 

besøgte). Brugerne oplever desuden meget mindre røg-

udvikling og en reduktion på 50-70 % i forbruget af 

brænde, hvilket dermed giver stor kontant besparelse.  

 

Fondsbevilling giver nyt liv til uddannelsespuljen  

24 udsatte unge er færdiguddannet takket være lån fra 

MBHU’s uddannelsespulje oprettet i 2017. Ca. 18 af dem 

er i en form for lønnet arbejde, og 14 har i år påbegyndt 

fast månedlig afbetaling på deres lån. Det sker dog noget 

senere og i noget mindre rater end forventet, hvilket 

skyldes lavt arbejdsudbud, ringe startløn og arbejdsgi-

verkrav om fornyet oplæring – udfordringer, der er for-

stærket af COVID-19-pandemien. Derfor har der hidtil 

ikke været midler til at yde lån til nye studerende. Imid-

lertid er der netop modtaget 30.000 kr. fra Medarbejder-

nes Honorarfond i Novo Gruppen til styrkelse af ordnin-

gen, så der nu igen kan opstartes uddannelsesforløb. 
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Husk at få skattefradrag for dine gavebidrag!  

Vi er utrolig taknemmelige over for dig og alle andre, der støtter foreningen gennem kontingent og gavebidrag. 

Selv beløb, der kan virke ret ubetydeligt herhjemme, kan gøre en uanet forskel i Uganda. Foreningen anvender 

over 98 % af dine penge direkte til hjælpeindsatserne. Tusind tak! 

Ønsker du at betænke foreningen med en ekstra gave her til jul, er du meget velkommen til at donere et beløb 

via bankkonto 6845 0001340142 eller MobilePay til 8239. For gavebeløb er du berettiget til skattefradrag fra 

første krone og op til i alt 17.000 kr. i kalenderåret 2021. 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-nummer. Oplysning heraf kan foretages 

nemt og sikkert via https://selvhjaelp-uganda.dk/stoettemuligheder/gavebidrag/oplys-cpr-nummer/ eller pr. 

e-mail eller telefon. 

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 meget at modtage kontingentet inden årsskiftet. Husk, at det fra 

og med indeværende år er 40 kr. pr. person pr. år. 

Generalforsamling  

Der er blevet sat dato for næste års ordinære generalforsamling, som vil blive afholdt lørdag den 7. maj 2022. 

Det sker som altid i Odense, hvor foreningen har hjemsted. I løbet af april udsendes indkaldelse med dagsorden 

til alle medlemmer, men vi foreslår, at man allerede nu noterer det i sin kalender. Der skal lyde en kraftig opfor-

dring til at møde op ved dette hyggelige arrangement og få spændende information om foreningens arbejde og 

gøre sin indflydelse som medlem gældende. Der tilbydes lidt forplejning – og naturligvis godt samvær.  

Afslutningsvis vil vi ønske dig og alle dine nærmeste en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen for  

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 
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