Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 12011
Odense, den 20. april 2011

Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda!
Et nyt spændende år er nu godt i gang, og det er med fornøjelse, at vi kan berette om, hvad der er
sket i årets første måneder, og hvad der vil ske i den kommende tid.
Husk generalforsamlingen!
Som nævnt i det seneste nyhedsbrev finder årets generalforsamling sted lørdag den 14. maj
2011 klokken 16.00‐17.00 i Odense. Dette er en god lejlighed til at høre lidt mere om foreningen
ved et hyggeligt eftermiddagsarrangement og gøre din indflydelse som medlem gældende. Vi vil
også fortælle lidt om den planlagte medlemsrejse til Uganda i 2012, så er du blandt dem, der har
interesse i at deltage i denne tur, har du en alle tiders mulighed for at høre lidt mere, få svar på
spørgsmål og møde andre deltagere. Der vil være forfriskninger, og ledsagere er velkomne, så vi
opfordrer alle til at møde op til generalforsamlingen. Indkaldelse er udsendt sammen med dette
brev. I indkaldelsen finder du adresse, dagsorden og tilmeldingsoplysninger. Du kan også finde
dette på http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top/generalforsamling/index.php.
Hvorfor så lavt kontingent?
Pr. 11. juli skal medlemskabet af foreningen fornyes ved betaling af årskontingentet på 25 kr. I
bestyrelsen får vi jævnligt spørgsmål om, hvorfor kontingentet er så lavt, og vi har fået flere op‐
fordringer til at sætte det op. Alligevel har vi fastholdt det på 25 kr. og foreslår det uændret i
budgettet for 2012. Baggrunden for det lave kontingent er, at vi til stadighed skal have mindst
300 medlemmer for at opretholde vor status som en forening, der er godkendt til skattefradrag.
Denne godkendelse har været stærkt medvirkende til, at vi har kunnet opnå så pæne resultater i
både 2009 og 2010. Med et meget lavt kontingent søger vi at fastholde så mange som muligt af
vore medlemmer, ligesom vi nemmere kan rekruttere nye. Alle, der finder kontingentet for lavt,
opfordres til at indbetale et større beløb, f.eks. 75 kr., 125 kr. eller 275 kr. Af de samlede årlige
indbetalinger fra et medlem henfører vi automatisk 25 kr. til kontingent, mens evt. resterende
beløb noteres som gavebidrag.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at kontingentindtægterne dækker foreningens faktiske
omkostninger til administration. Dog er det ingen hemmelighed, at størstedelen af foreningens
indtægt stammer fra gavebidrag, som vort virke dermed er stærkt afhængig af. Vi er derfor me‐
get glade for, at så mange hidtil har valgt at donere lidt ekstra. Husk i øvrigt, at du kan få skatte‐
fradrag for samlede årlige gavebidrag over 500 kr. Vi skal blot kende dit cpr‐nummer, hvilket du
kan oplyse os via vor hjemmeside eller ved at ringe eller skrive til os, og så sørger vi for indbe‐
retningen til SKAT.
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Nyhed: Betalingsservice
For at gøre det nemmere for dig at forny medlemskabet har vi nu tilmeldt foreningen betalings‐
service. Ved at oprette en aftale om betalingsservice kan du få kontingent og gavebidrag trukket
automatisk på din bankkonto, så du slipper for selv at skulle foretage overførsler, når det er tid
til betaling. Det er nemt og tidsbesparende for både dig og os, og der bliver selvfølgelig kun truk‐
ket præcis det, du har anvist. Er der flere foreningsmedlemmer i din husstand, eller ønsker du at
betale for f.eks. øvrig familie, kan du med fordel knytte betalingen for alle til den samme beta‐
lingsaftale – det er det nemmeste for jer og det billigste for os. Du kan tilmelde dig betalingsser‐
vice via hjemmesiden http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top/betalingsservice/index.php
eller på blanketten, der er udsendt sammen med dette nyhedsbrev.
Du kan selvfølgelig også vælge fortsat at betale kontingent ved bankoverførsel til konto 6845
0001340142, ligesom du til enhver tid kan indbetale ekstrabidrag på denne konto, uanset om
du har en aftale om betalingsservice eller ej.
Fremskridt i Uganda
Det store hiv/aids‐projekt, som Mend the Broken Hearts―Uganda søsatte for at bevidstgøre un‐
ge og børn om forebyggelse af hiv‐smitte, er nu tilendebragt. Projektet har været en succes, da
man har haft et godt samarbejde med de lokale myndigheder og andre kræfter i Kanungu og er
nået vidt omkring med møder og kampagner med oplysning om hiv/aids på skoler, gader og i lo‐
kalsamfund i mange afkroge af Kanungu‐området. Mange børn, unge og ledere har dermed mod‐
taget værdifuld oplysning om smitte og forebyggelse. Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda bi‐
drog til projektet med knap 10.000 kr., svarende til 15 % af de samlede udgifter til projektet.
En anden aktivitet i Kanungu var en akut indsats mod et udbrud af meningitis i februar. Blandt
de ramte var et af vore store sponsorbørn, Fiona, som måtte behandles på et hospital. Med en
lynbevilling på 1500 kr. var Støtteforeningen med til at sikre,
at 54 børn under Mend the Broken Hearts―Ugandas omsorg
kunne vaccineres af en læge i en mobilklinik i dagene den 28.
februar og 1. marts.
I seneste nyhedsbrev var der et billede af den spæde begyndel‐
se på det byggeri, der pågår hos Sheilah i Mbarara. Vi har siden
modtaget nye billeder, hvoraf et ses her til højre. Det fremgår
tydeligt, at byggeriet er meget mere fremskredet, og dette er i
høj grad takket være bidraget fra Støtteforeningen på godt
30.000 kr. Byggeriet omfatter opførelsen af to bygninger, som
vil komme til at rumme soverum og nyt køkken for børne‐
hjemmet og dermed skabe tiltrængte forbedringer.
Sponsorer efterlyses!
I februar besluttede bestyrelsen at træde hjælpende til, da fem
børn fra Sheilahs børnehjem skulle begynde i mellemskolen.
Disse børn har ingen danske sponsorer, og der var ikke råd til
skolepenge til dem, men de havde alle bestået eksaminerne i grundskolen, så de var kvalificere‐
de til at gå videre i mellemskolen. Et par af dem var endda startet i mellemskolen i begyndelsen
af 2010, men måtte afbryde deres skolegang efter bare én periode pga. mangel på penge. Det
pinte Sheilah, at hun ikke kunne sende disse børn i skole, selvom hun havde fundet gode skoler
til dem. Dette var baggrunden for, at vi valgte foreløbig at lade foreningen betale disse fem børns
skolepenge. Håbet er, at vi blandt jer medlemmer kan finde nogen, der vil overtage sponsorater‐
ne, så det kommer til at hænge sammen økonomisk på længere sigt. Så har du lyst til at blive
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personlig skolesponsor for et ugandisk barn, har du her alle tiders chance! Børnene er 13‐15 år
gamle, og der er både piger og drenge. De går i senior 1, hvilket svarer til 8. klasse. Et sponsorat
koster 2800 kr. årligt, hvilket dækker både skolegang og ophold på skolerne, som er kostskoler.
Sponsor og barn bestemmer selv, hvor meget kontakt de vil have med hinanden, men foreningen
er naturligvis gerne behjælpelig i forbindelse med kommunikationen. Er det noget for dig og evt.
din familie, beder vi dig kontakte os på telefon eller e‐mail.
Aktiviteter i Støtteforeningen
I februar og marts havde foreningen en udstilling af ugandisk kunst på Giersings Realskole i
Odense. Vi arbejder på at arrangere endnu en udstilling, som forhåbentlig vil kunne ses på Oden‐
se Sygehus i nærmeste fremtid. Kunsten består primært af malerier og dekorerede træskjolde
fra Mend the Broken Hearts―Ugandas succesfulde kunstprojekt i Kabale, hvorfra vi har købt det
med henblik på udstillinger og videresalg. Ved købet har vi skabt indtægt til kunstprojektet i
Uganda, og overskuddet fra salget herhjemme indgår naturligvis i Støtteforeningens omsætning
og havner på den måde også i Uganda. Som medlem kan du erhverve dig noget af denne kunst
ved at donere et beløb i størrelsen 300‐1100 kr. Se hvilke værker, og hvordan du gør, på hjem‐
mesiden http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/kunst/index.php eller kontakt foreningen.
Som det blandt andet har været omtalt i de seneste nyhedsbreve, arrangerer Støtteforeningen en
rejse til Uganda i juli 2012. Alle medlemmer har fået buddet om at tage med på turen, og vi har
fået bekræftede interessetilkendegivelser fra 19 efter udsendelse af planer i skitseform. I den
kommende tid arbejder vi på at gøre planerne mere konkrete, og vi vil benytte lejligheden til at
informere lidt om turen på generalforsamlingen den 14. maj. Mød derfor gerne op til denne, hvis
du ønsker at vide lidt mere om turen og evt. stille spørgsmål. Det vil stadig være muligt at melde
sig til i tiden omkring generalforsamlingen, selv hvis du ikke tidligere har ytret interesse.
Vi siger mange tak for din støtte og ønsker dig og din familie en rigtig god påske!
Med venlig hilsen,
på bestyrelsen vegne,

Mikkel Juul Larsen, formand
Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda
Erholmvænget 46, 5230 Odense M

Hjemmeside: www.selvhjaelp‐uganda.dk

Telefon: 22753718

E‐mail: selvhjaelp.uganda@gmail.com

Kontonr.: 6845 0001340142 (Sydbank)

CVR/SE‐nr.: 32183964

Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda | CVR/SE‐nr. 32183964 | Sydbank 6845 0001340142 | www.selvhjaelp‐uganda.dk
@ selvhjaelp.uganda@gmail.com |  Erholmvænget 46, 5230 Odense M |  22753718

