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V

elkommen til foreningens nye nyhedsbrev! Som du ser, har vi ændret
på layoutet og forsøgt at gøre brevet mere indbydende. Vi håber, at du synes
om ændringerne og vil tage godt imod brevet. Der er en del spændende at berette fra
tiden siden sidste nyhedsbrev, som du kan
se i boksen herunder til venstre og læse
om på følgende side. God læselyst!
Mvh. bestyrelsen

”

We are so happy because we have new
bedding. All the children have asked me to
send their thanks to all
of you. We cannot explain how much we
appreciate whatever
you render to us. From
our hearts, we are very
thankful.
Sheilah Ampaire,

7. årgang, nr. 1

4. marts 2015

Find meget mere information om foreningen
og dens aktiviteter på:

www.selvhjaelp-uganda.dk
Hold dig opdateret på vores
Facebook-gruppe:

”Støt selvhjælp i Uganda”

Læs i nyhedsbrevet:

 Side 2:
 Året 2014 i flotte tal

”

Børnehjemsbestyrer og
bestyrelsesmedlem i MBHU
– efter at have modtaget ca. 7000 kr.
fra Støtteforeningen til bedre sovefaciliteter for sine børnehjemsbørn.

 Kom med til generalforsamling
den 21. marts
 Børn sover nu varmt og tørt
 Sponsorater avler to studiner
– plads til to nye sponsorbørn
 Konference skaber unge sundhedsambassadører
 Højere beløb kan trækkes fra i
skat i 2015

CVR/SE-nr. 32183964
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.

Nyhedsbrev nr. 1-2015
ret 2014 blev endnu et med fremskridt og gode
resultater. I sit jubilæumsår fik foreningen omsætningsrekord med indtægter på hele 208.244
kr. Vi uddelte det hele
– og lidt til – til hjælÅrsstatus 2014
pearbejdet i Uganda;
 Medlemmer:
311
i alt 212.441 kr. Se de
 Gavegivere:
106
øvrige nøgletal i bok
Skolesponsorater:
31
sen til højre.
 Indtægt: 208.244 kr.
 Resultat:
–8.542 kr.
Generalforsamling

Egenkapital:
47.743
kr.
Det er nu igen ved at

Å

være tid til den årlige
generalforsamling. Den finder sted lørdag den 21.
marts 2015 klokken 15.00-16.00 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. 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. Dette
findes også på: http://www.selvhjaelp-uganda.dk/
main/top/generalforsamling/index.php.
Vi har en ledig plads i bestyrelsen, så hvis det er noget
for dig, er du meget velkommen til at stille op!
Bedre soveforhold for børnehjemsbørn
I sidste nyhedsbrev opfordrede vi til at bidrage til indkøbet af madrasser, tæpper og køjesenge til børnene på
Sheilahs børnehjem i Mbarara.
Der kom en del
flotte bidrag ind,
herunder 2694 kr.
fra Giersings Realskole. Bestyrelsen
besluttede at runde den indkomne
sum lidt op, så vi
sendte cirka 7000
kr. til bedring af
sovefaciliteterne.
Det er med glæde, at vi nu konstaterer, at børnehjemsbørnene sover varmt, tørt og godt uden så stor risiko
for at blive syge. Tak til alle, der bidrog!
To sponsorpiger med studentereksamen og to nye
I slutningen af 2014 tog to af vore ældste piger i skolesponsorprogrammet deres eksamen fra S6, som kan
sammenlignes med et studenterkursus. De bestod og
forlader dermed sponsorprogrammet. De er begge tilknyttet Sheilahs børnehjem, og det er nu vort håb, at de
kan få job og hjælpe de øvrige børn hos Sheilah. Piger-

ne er med deres studentereksamen langt bedre stillet
end det store flertal af børn og unge fra samme kår.
Foreningen og pigernes sponsorer er naturligvis glade
for at have gjort dette muligt. Efter de to pigers afgang
fra sponsorordningen er der nu tegnet skolesponsorater for to nye børn. Det er to små piger (billedet), som
også bor hos Sheilah. Dermed har 15 børn på børne-

hjemmet en skolesponsor. Imidlertid er hele 67 børn
tilknyttet hjemmet, og de mange af børnene uden en
sponsor kan ikke komme i skole. Der er derfor hårdt
brug for flere sponsorer! Skolegang er altafgørende for,
at børnene kan skabe en god fremtid for sig selv og deres ”søskende” på børnehjemmet. For blot 2000 kr. om
året kan man blive sponsor for et barn i grundskolen.
Vi, Sheilah og børnene håber meget, at du har lyst!
Flot støtte til vigtig konference for unge
Som følge af en bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen fra 2013 var vi i stand til at yde et
tilskud på hele 12.200 kr. til konferencen HIV/AIDS and
Adolescent Sexual Reproductive
Health, der fandt sted den 17.-18.
december 2014 i Kanungu og
havde Mend the Broken Hearts―
Uganda som hovedarrangør. I
konferencen deltog cirka 200 unge fra flere distrikter,
og den omhandlede emner som tidlig seksualdebut,
ungdomsgraviditet, børneægteskaber, hiv-smitte, andre seksuelt overførte sygdomme og afbrudt skolegang
pga. graviditet. Målet var at skabe forøget viden og opmærksomhed om hiv/aids, forplantning og sundhed
blandt de unge og inddrage dem i afhjælpningen af problemerne forbundet med ovennævnte emner. Konferencen var som de tidligere års lignende konferencer
en succes, og de har vist, at det virkelig nytter at skabe
oplysning og bevidsthed på denne måde. Derfor er vi
glade for, at vi med Honorarfondens hjælp kunne bidrage med 27 % af konferencens totalbudget, og vi har
modtaget takkecertifikater og en udførlig rapport.
Ny maksimumgrænse for skattefradrag
Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda er fortsat godkendt til at modtage gavebidrag, der er fradragsberettigede for giveren. Den øvre grænse for det beløb, man
kan få skattefradrag for, er i 2015 sat op fra 14.800 kr.
til 15.000 kr. 
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