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Dansk løsning til nem og billig adgang til rent vand 

Som led i IASAD-projektet i Isingiro har vi introduceret 

vandrensningssystemet SaWa Bag. Det er et produkt fra 

det danskbaserede firma 4Life Solutions. Det består i en 

kraftig pose, som kan fyldes med fire liter vand og læg-

ges i solen, hvis uv-stråler i løbet af fire timer gør vandet 

drikkeligt. Vor partner Mend the Broken Hearts Uganda 

(MBHU) har oplært 40 selvhjælpsgrupper i brugen og 

overdraget dem hver en SaWa Bag til afprøvning blandt 

medlemshusstandene. De er begejstrede, og 80 hus-

stande har indtil videre skrevet sig op til at købe en for 

penge, de selv har tjent/opsparet i projektet. Til under 

60 kr. pr. stk. er det en lille, men effektfuld investering. 

I Isingiro er der ikke nem adgang til rent drikkevand, så behovet blandt husstandene er stort for en effektiv og 

billig løsning, der ikke involverer kogning eller lange gåture. SaWa Bag (SolarSack) blev udviklet i Uganda af en 

dansker i 2017 og er siden markedsført i mange lavindkomstområder verden over. En SaWa Bag renser biolo-

gisk forurenet vand for 99,99 % af bakterierne i løbet af fire timers eksponering til intenst sollys. Vandet er 

herefter sikkert at drikke i op til tre dage, og det tappes nemt via posens hane. Deltagerne i IASAD-projektet er 

nu fortrolige med brugen, og sendingen af deres bestilte sække leveres fra forhandleren i Kampala i januar. 
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Alle børnehjemsbørn får nu ordentlig skolegang 

I forlængelse af omtalen i sidste nyhedsbrev har besty-

relsen besluttet at stille midler til rådighed, så de reste-

rende 37 af de 52 børn på børnehjemmet i Mbarara kan 

komme i private skoler og få ordentlig undervisning. 

MBHU forhandler gode skolepengesatser med lokale 

skoler. Støtteforeningen betaler disse aftalte skole-

penge, mens MBHU dækker alle øvrige udgifter til skole-

gangen. En trofast skolesponsor blandt foreningens 

medlemmer har tilegnet et flot årligt beløb til dette nye 

tiltag, men vi vil meget gerne have andre sponsorer – 

private eller firmaer – som kan hjælpe med at gøre ord-

ningen økonomisk neutral for foreningen! 

 

To års veludført indsats i IASAD-projektet 

Udgangen af november markerede fuldførelsen af det 

andet af de tre år i IASAD-projektet, og på https://selv-

hjaelp-uganda.dk/aktiviteter/civilsamfund/iasad-pro-

jekt-2020-2023/ findes sammendrag af fremdrift og re-

sultater. De 1227 bondehusstande i de 61 primære selv-

hjælpsgrupper har fået forbedret deres landbrugsmæs-

sige og økonomiske udbytte markant. 1812 husstande 

driver spare-låne-aktivitet og har en samlet opsparing 

svarende til ca. 465.000 kr. 4881 borgere har ved delta-

gelse i dialogseancer fået redskaber til at hævde deres 

menneskerettigheder. Projektdeltagerne står sammen, 

og projektet udbredes til andre grupper og landsbyer. 

Mange af grupperne har styrket sig ved at forene sig i syv sammenslutninger i alt, og nogle af disse sammenslut-

ninger har dannet et overordnet forbund. Solidaritetskæden af nye grupper, som støttes af eksisterende grup-

per, omfatter 36 grupper med i alt ca. 670 husstande, så man er godt på vej mod målet på 60 grupper med 1200 

husstande. Mange boere i nabolandsbyerne viser også interesse i at deltage i projektet, hvortil kendskabet yder-

ligere er udbredt gennem ni radioudsendelser. Både naboer og interessenter kan se de positive indvirkninger af 

MBHU’s projektarbejde, og det roses og bakkes op med håb om, at tilgangen kan implementeres andre steder. 

 

Projektrejse til Uganda til sommer 

I juli 2023 rejser Støtteforeningens CISU-kontaktperson 

Sanne Kronholm Jensen og formand Mikkel Juul Larsen 

sammen med et tredje foreningsmedlem til Uganda. Ho-

vedformålet er at foretage tilsyn med IASAD-projektet i 

dets slutfase under en lille uges ophold i Isingiro. Lands-

byer og husstandsgrupper i indsatsområdet vil blive be-

søgt, hvor projektets gode resultater forhåbentlig kan 

bevidnes. Der er også planlagt en masse opfølgning, bl.a. 

angående kloge investeringer som SaWa Bag og den vi-

dere udbredelse af projektets koncepter. Øvrige med-

lemmer af foreningen er velkomne til at deltage i rejsen, 

som også vil byde på andre oplevelser i det flotte land. 
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Rådighedsbeløb brugt ved katastrofer og sygdom 

Rådighedsbeløbet på godt 15.100 kr. overført til MBHU 

i april blev i stor udstrækning benyttet til behandlinger 

af syge og ulykkesramte i tre af organisationens virke-

områder, Mbarara, Kabale og Kanungu. Medicinering af 

børn og ledere på børnehjemmet samt hospitalsindlæg-

gelser og operationer af kritisk syge og trafikofre blev 

muliggjort, ligesom der blev ydet støtte til isolering og 

begravelse af folk mistænkt for at have ebola. Endvidere 

fik familier mad efter at have fået deres afgrøder ødelagt 

af kraftigt haglvejr, og der blev opført et nyt hus til en 

familie uden voksne forsørgere. Som rådighedsbeløb for 

det næste halvår blev der i oktober udbetalt 14.200 kr. 

Din støtte er afgørende for foreningen – og du kan få skattefradrag  

Støtteforeningens virke afhænger af støttebidrag og kontingentbetalinger. Dels er det vigtigt hvert år at have 

over 300 medlemmer for at opretholde foreningens godkendelse til at kunne modtage gavebidrag med ret til 

skattefradrag for giveren, og dels kan midlerne fra den private støtte bruges frit og fleksibelt, f.eks. til at igang-

sætte eller styrke mindre projekter og til at afhjælpe akutte problemer. Det vil glæde os meget at modtage kon-

tingentet inden årsskiftet, hvis du eller nogen i din familie endnu ikke har fornyet medlemskabet. Beløbet er blot 

40 kr. pr. person, og det kan overføres til bankkonto 6845 0001340142 eller via MobilePay til 82393.  

Skattefradrag kan opnås for beløb ud over kontingentet. For at du kan få fradraget, skal foreningen kende dit 

cpr-nummer, så vi kan indberette dit samlede gavebeløb for året til Skattestyrelsen. Hvis du ikke har gjort det 

tidligere, vil vi opfordre dig til at gøre det nemt og sikkert via https://selvhjaelp-uganda.dk/medlemskab/for-

medlemmer/gavebidrag/oplys-cpr-nummer/. Du kan også meddele os cpr-nummeret pr. e-mail eller telefon. 

Det maksimale gavebeløb, der gives skattefradrag for i kalenderåret 2022, er 17.200 kr. 

Ovenstående betalingsmåder kan naturligvis også benyttes, hvis du ønsker at betænke foreningen med en ekstra 

gave her til jul. Selv beløb, der kan virke ret ubetydelige herhjemme, kan gøre en meget stor forskel i Uganda. Vi 

anvender over 98 % af de modtagne penge direkte til hjælpeindsatserne og er utrolig taknemmelige over for dig 

og alle andre, der støtter foreningen gennem kontingent og gavebidrag. Tusind tak! 

Generalforsamlingen 2023 fastlagt  

Næste års ordinære generalforsamling afholdes lørdag den 20. maj 2023 i Odense, som er foreningens hjem-

sted. Alle medlemmer vil i april modtage indkaldelse med dagsorden, men skriv det allerede nu i din kalender! 

Generalforsamlingen er en glimrende lejlighed til at høre mere om foreningens arbejde og gøre sin indflydelse 

som medlem gældende, og desuden vil der være god forplejning og godt samvær med øvrige medlemmer. Derfor 

vil vi opfordre alle, der har mulighed for det, til at møde op ved dette altid hyggelige arrangement! 

Sidst, men ikke mindst, 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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