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Referat og præsentation fra generalforsamling  ·  10 år med ReusePads  ·  Skoleforhold på børnehjem  ·   

Foreløbige resultater af IASAD-projekt  ·  Kontingent for 2022-2023 

 

Generalforsamling med projekt- og rejseforedrag 

Lørdag den 7. maj fandt årets generalforsamling sted. 14 

medlemmer havde fundet vej og blev opdateret om for-

eningens arbejde og gav deres besyv med. Referat m.m. 

kan læses på https://selvhjaelp-uganda.dk/om-forenin-

gen/generalforsamling/referater-og-aarsberetninger/.  

I slutningen af generalforsamlingen blev der givet en 

præsentation af status i IASAD-projektet og vist billeder 

fra projektbesøget i efteråret 2021. Dette kan man se  

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

tent/uploads/2022/05/CSP-projektet-Integrated-Agri-

cultural-SAD-Project-Isingiro-GF-2022.pdf. 

Støtte til skolepiger med genbrugelige hygiejnebind på 10. år 

I 2013 begyndte Støtteforeningen via sponsorer blandt medlemmerne at finansiere indkøb og uddeling af årssæt 

af genbrugelige hygiejnebind til udsatte piger, så de trygt kan gå i skole og til eksaminer under menstruationen. 

Ordningen – ReusePads – gik altså ind i sit 10. år, da vi i sidste måned overførte 18.300 kr. til bind til 510 piger. 
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Skoleforhold på børnehjem ønskes opgraderet  

På børnehjemmet, som vor partner Mend the Broken 

Hearts Uganda (MBHU) driver i byen Mbarara, er der for 

tiden 52 børn. For 37 af dem er der desværre ikke råd til 

ordentlig skolegang. Det er naturligvis ønskværdigt, at 

alle disse børn sidestilles med de 15 af hjemmets børn, 

som der for nuværende kan sponseres privat skolegang 

for. Den årlige udgift til at få de 37 i privatskole vil være 

ca. 75.000 kr. Dette vil kræve mange nye skolesponsorer 

– eller nogle store, faste sponsorater fra f.eks. firmaer. Vi 

hører meget gerne fra dig, hvis du er i eller har kendskab 

til en virksomhed, der kunne være interesseret i at spon-

sere dette helt eller delvis! Der kan opnås skattefradrag.  

Børnehjemmet ledes af den energiske unge dame Babra Ninsiima, der selv er opvokset der, og som også står for 

ReusePads-ordningen. Der kan læses mere om børnehjemmet på https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/so-

cialt/boernehjem/. For 15 af børnene ydes der gennem Støtteforeningen betalt skolegang i velfungerende pri-

vatskoler. Nogle af foreningens medlemmer fungerer nemlig som sponsorer for et barn ved årligt at betale 2500 

kr. eller 5200 kr.  for at sikre det skolegang i henholdsvis grund- og mellemskolen. De øvrige 37 går i offentlige 

skoler, som desværre har en meget lav standard – og i lang tid har der faktisk slet ikke været undervisning pga. 

lærerstrejke. For at opnå reel indlæring skal man i privatskole, men det er naturligvis noget dyrere. Læs mere 

om den skolegang, MBHU og Støtteforeningen yder, her: https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/skolegang/. 

I sponsorordningen med privat skolegang har vi pt. i alt 29 børn, dvs. 14 ud over de 15 fra børnehjemmet. 

 

IASAD-projektet giver flotte indvirkninger 

21 måneder er nu forløbet af det treårige IASAD-projekt, 

som Støtteforeningen og MBHU udfører med bevilling 

fra Civilsamfundspuljen. Alle 61 etablerede selvhjælps-

grupper med i alt 1227 bondehusstande har fået under-

visning, såsæd og anden starthjælp og driver deres selv-

valgte landbrugsprojekter. 51 grupper har spare-låne-

aktivitet, heraf 31 på andet år. Det har ført til fornuftige 

investeringer, forøget velstand og bedre trivsel. 4383 

borgere er blevet bevidstgjort om menneskerettigheder 

ved mange afholdte seancer, og kendskabet til rettighe-

der og aspekter som bæredygtighed, miljø og klima er 

yderligere udbredt gennem otte radioprogrammer.  

Generelt er projektdeltagerne blevet meget bedre rustet til at modstå vanskelige tider med f.eks. tørke og epi-
demier blandt mennesker og husdyr. De har fået flere slags afgrøder og dyr og har implementeret bedre metoder 

til dyrkning og opdræt, så angreb af skadedyr og sygdom reduceres. 48 grupper har fået vejledning i bedre er-

næring og anlæggelse af køkkenhaver med vigtige grøntsager. Næsten alle de dannede grupper har modtaget 

undervisning i værdiforøgelse af deres afgrøder og adgang til bedre markeder for deres produkter. For at styrke 

dem i denne og andre henseender er grupperne blevet hjulpet med at forene sig i sammenslutninger à 4-5 grup-

per med ensartede aktiviteter. Gennem spare-låne-grupperne har de deltagende familier desuden fået viden om 

at investere klogt, bl.a. i redskaber, solcellelamper, små vandrensningsanlæg og energibesparende murstensko-

gesteder. Solidaritetskæden har nu ført til dannelse af 36 nye grupper med i alt 676 husstande, som støttes af 

eksisterende grupper. Interessen for at kopiere projektets tilgang er stor, og der har været foretaget fremvis-

ningsbesøg for indflydelsesrige nøglepersoner til gruppernes marker og afholdt en konference for højtstående 

interessenter. Se mere på https://selvhjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/iasad-projekt-2020-2023/. 
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Med dit medlemskab gør du en forskel – glem derfor ikke kontingentbetalingen! 

40 kr. om året er for de fleste af os ikke meget at undvære, men i Uganda kan det for nogen svare til et par 

dagslønninger. Desuden er det vigtigt for foreningen at have mange medlemmer. Hvis du eller nogen i din familie 

endnu ikke har fornyet medlemskabet for 2022-2023, vil vi derfor blive rigtig glade for at modtage kontingentet 

på de 40 kr. pr. person via MobilePay-nummer 82393 eller bankkonto 6845 0001340142. I skrivende stund 

mangler vi at modtage 25 kontingentbetalinger for at komme over de 300 betalende medlemmer, som kræves 

for at opretholde godkendelsen til, at man kan få skattefradrag for sine gavebidrag til foreningen. Mange vælger 

nemlig at indbetale et større beløb end kontingentet – f.eks. 240 kr. – og i dette tilfælde kan der opnås fradrag 

for gavebidraget på de ekstra 200 kr. eller ethvert andet beløb helt op til 17.200 kr. pr. år. Vi er meget taknem-

melige for alle kontingenter såvel som gavebidrag!    

For din opbakning og støtte til foreningen skal du have tusind tak og et varmt ønske om et rigtig godt efterår! 

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. 

 


