
 

 

 
Nyhedsbrev udgivet af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda. Foreningens medlemmer modtager tre årlige nyhedsbreve. Følg også med på: 

 
 

CVR/SE-nr. 32183964  |  Sydbank 6845 0001340142  |  MobilePay 82393 

@ selvhjaelp.uganda@gmail.com  |   Erholmvænget 46, 5230 Odense M  |   51152244 

 

 www.selvhjaelp-uganda.dk 
 

      ”Støt selvhjælp i Uganda” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emner:  

Årsstatus  ·  Generalforsamling  ·  Medlemmer på ugandisk visit  ·  Kontorbygning  ·    

Normalisering af skolegang  ·  Rådighedsbeløb  ·  Hævet fradragsgrænse 

 

Status over 2021 – styrke overvinder udfordringer  

Endnu et på mange måder udfordrende år er overstået, 

men faktisk er 2021 forløbet med succes for Støttefor-

eningen til selvhjælp i Uganda og partnerorganisationen 

Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). Støtteforenin-

gen opnåede en ny rekordindtægt på 946.717 kr., og der 

blev anvendt 857.143 kr. til hjælpearbejdet i Uganda, 

svarende til hele 98,7 % af foreningens samlede udgifter 

på 868.633 kr. Ved årets udgang talte foreningen 303 

medlemmer og 118 gavegivere (à mindst 200 kr.), som 

vi takker hjerteligt! Antallet af skolesponsorater blev i 

det ret atypiske år fastholdt, så der ved årsskiftet fortsat 

var 28 elever med danske sponsorer. 

I det store treårige IASAD-projekt er 1227 husstande blevet organiseret i 61 selvhjælpsgrupper og styrket til at 

klare sig igennem vanskelige tider. Midlerne fra Civilsamfundspuljen anvendt hertil i 2021 udgjorde 618.929 kr.   

foruden et administrationsbidrag til foreningen på 43.325 kr. Fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen 

modtoges en flot bevilling på 30.000 kr., mens driftsstøtten fra Kulturministeriets pulje til landsdækkende al-

mennyttige organisationer (udlodningsmidlerne) var på 55.040 kr. Sammen med MBHU kunne vi dermed im-

plementere vigtige indsatser inden for uddannelse og udbredelse af selvforsørgelse.  
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Generalforsamling forude – vær med!  

Årets generalforsamling i Støtteforeningen finder sted 

lørdag den 7. maj 2022 klokken 15.00-16.30 i Odense. 

Som altid vil der blive serveret hjemmelavet kransekage 

og andre forfriskninger, og alle interesserede medlem-

mer opfordres til at møde op til generalforsamlingen, 

der er en rigtig god lejlighed til at høre om foreningens 

aktiviteter og gøre sin indflydelse som medlem gæl-

dende. Ledsagere er også velkomne. Indkaldelsen er ud-

sendt samtidig med dette brev, og i denne finder du 

adresse, dagsorden og tilmeldingsoplysninger. Dette fin-

des også på https://selvhjaelp-uganda.dk/om-forenin-

gen/generalforsamling/. 

 

Medlemmer besøgte MBHU 

To af foreningens medlemmer, Anne-Sofie Ussing og 

Alexander Vestergaard, var i anden uge af februar på be-

søg hos MBHU. Her oplevede de bl.a. IASAD-projektet, et 

par lokale skoler og det daglige liv i landsbyerne. De blev 

modtaget meget fornemt over det hele og fik endda lov 

at fortælle lidt om menneske- og kvinderettigheder ved 

søndagsgudstjenesten i en kirke i Kanungu. Desuden fik 

de lejlighed til at tilbringe tid sammen med den unge 

mand Moses Muhumuza, som Alexanders forældre har 

sponseret skolegang for. De kan nu også selv kalde sig 

sponsorer, idet de mødte en pige ved navn Petience, som 

de vil hjælpe med at gennemføre skrædderuddannelse.  

Under besøget boede de to unge danskere hos MBHU’s formand Stephen Tumwebaze og dennes familie i hen-

holdsvis Rwentobo og Kanungu. De besøgte også andre private hjem og fik indblik i de primitive forhold hos de 

fattigste, men samtidig i en meget gæstfri kultur. De lærte at lave den lokale mad og hjalp til i det daglige, hvor 

de kunne. Under deres skolebesøg var der arrangeret underholdning for dem, og de fik mulighed for at tale til 

alle eleverne og snakke med rektorerne om forholdene på skolerne. De har haft et virkelig spændende ophold 

og vender hjem med mange indtryk fra en virkelighed, der er et godt stykke fra den, vi kender fra Danmark!  

 

Kontorbygning nærmer sig indvielse  

Den nye bygning, der skal rumme MBHU’s hovedkontor, 

er tæt på at være klar til at blive taget i brug. Under deres 

ophold i Kanungu hjalp Anne-Sofie og Alexander spon-

sorbroderen Moses med malingen, der manglede som 

noget af det sidste, inden kontoret kan indvies. Moses er 

et stort aktiv for MBHU og på mange måder et forbillede. 

Kontorbygningen er vigtig for organisationen, idet dens 

ansatte og frivillige får ordentlige rammer om det vitale 

hjælpearbejde, de udfører. Herfra kan de støtte lokalbe-

folkningen, der ofte henvender sig for råd og vejledning. 

Støtteforeningen har med godt 62.000 kr. finansieret det 

meste af byggeriet, der har stået på i lidt over to år.  

https://selvhjaelp-uganda.dk/om-foreningen/generalforsamling/
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Skolegangen atter normaliseret   

Den 10. januar i år blev der åbnet generelt for fysisk sko-

legang i Uganda, og alle klassetrin er dermed endelig til-

bage på skolebænken. Elever med skolesponsorer gen-

nem Støtteforeningen er rykket en klasse op efter at 

have modtaget hjemmeundervisning i dele af 2021 og 

bestået relevante eksaminer. Fem af de 28 har færdig-

gjort grundskolen (7. klasse) og er begyndt i mellemsko-

len. Skoleåret følger nu igen normalen, så den igangvæ-

rende første periode af 2022 varer til den 15. april, og de 

to næste starter hhv. den 9. maj og 5. september. COVID-

19-nedlukningerne har betydet et aflyst skoleår og føl-

gelig et års forlængelse af skolegangen for de fleste børn. 

 

Rådighedsbeløb muliggør behandlinger   

Størstedelen af de knap 11.100 kr., som blev overført fra 

Støtteforeningen i august som halvårlige rådighedsmid-

ler til MBHU, blev anvendt på at afhjælpe konsekven-

serne af sygdom og ulykker. Således måtte mange børn 

og andre under organisationens vinger behandles i for-

bindelse med større udbrud af influenza mv., et offer for 

COVID-19 begraves og en trafiktilskadekommen indlæg-

ges. Der blev også ydet støtte til mentalt handikappede 

samt fødevarehjælp. Her i april sendes en ny portion på 

ca. 14.000 kr. til MBHU som rådighedsbeløb til brug i 

akutte situationer og andre indsatser, der måtte opstå 

behov for, i de kommende seks måneders tid. 

Ny maksimumgrænse for skattefradrag  

Selvom kontingentet i 2021 blev sat op fra 25 til 40 kr. pr. medlem, lykkedes det igen foreningen at opfylde målet 

om over 300 kontingentbetalende medlemmer samt Skattestyrelsens øvrige kriterier for at være godkendt til at 

modtage gavebidrag med fradragsret for giveren. Den øvre grænse for det beløb, man kan få skattefradrag for, 

er i 2022 hævet fra 17.000 kr. til 17.200 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 7. maj. Ellers vil vi her ønske dig en rigtig god sommer! 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen for  

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda 
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