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D

u sidder med årets andet nyhedsbrev, som vi har glædet os til at
sende dig. Der er nemlig flere
spændende og banebrydende tiltag og nyheder. Blandt andet fortæller vi om en helt
ny mulighed for uddannelse af unge, om en
ministerudnævnelse og om, hvordan et
samarbejde med en jordemoder også kan
forebygge graviditet. God læselyst!
Mvh. bestyrelsen

”

Dear Parents, we want
to let you all know that
we are proud of being
your sons and daughters. We appreciate all
what you are doing for
us. For educating us,
caring about us, loving
us. We are what we are
because of your love
and giving. We are becoming hopeful for the
best future. We love
you and have a place
for you in our hearts.
From all the Children

7. årgang, nr. 2

3. august 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:
 Generalforsamling og ny bestyrelsessammensætning
 Unge får jobrettede uddannelser
 AFRIpads hjælper skolepiger på
tredje år

”

– i en e-mail med tak til alle støtter.

 Side 3:
 Samarbejde med jordemoder afhjælper problem på børnehjem
 Bevilling åbner døren for vigtigt
projekt – men kun på klem
 Protektor ministerudnævnt
 Dine hjælpemuligheder er mange

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. 2-2015

T

il årets generalforsamling lørdag den 21. marts
var 16 stemmeberettigede fremmødt. Bestyrelsen fik et nyt medlem, nemlig civilingeniør Casper Frydendal Nørgaard. Han afløste næstformand Linda Eeg Ellitsgaard, der ikke genopstillede til bestyrelsen. Casper har besøgt Uganda sammen med formanden i 2010, og vi er glade for at have fået en ny kvalificeret kraft i bestyrelsen. Samtidig siger vi Linda tusind
tak for en stor indsats gennem seks år som bestyrelsesmedlem og næstformand. Referat m.m. findes på hjemmesiden:
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/
top/generalforsamling/index.php.
Bestyrelsen har efterfølgende valgt Jens Eeg Ellitsgaard som ny næstformand og Anne-Lise Skou som
sekretær.

Nu sponserer vi også erhvervsuddannelser
Hidtil har vi fokuseret på at muliggøre skolegang til de
mange forældreløse børn, som Mend the Broken
Hearts―Uganda (MBHU) tager sig af. For tiden er der
således 34 børn, der får sponseret deres forskole-,
grundskole-, mellemskole- eller gymnasieforløb gennem foreningen – de fleste med personlige sponsorer.
Dertil har fire indtil videre færdiggjort gymnasiet. Vi
har dog også indirekte støttet unge menneskers faglige
oplæring gennem eksempelvis kunst-, snedker- og
træskjoldsprojekterne.
Nu har vi imidlertid netop iværksat et nyt koncept,
hvor unge mennesker får sponseret korte erhvervsrettede uddannelser. Når de unge efter endt uddannelse
har fået arbejde, betaler de over en årrække sponsorpengene tilbage af deres løn. Pengene kan så genbruges
til f.eks. uddannelse af andre unge.
I første omgang har ni drenge i alderen 16-23 år fra
børnehjemmet hos Sheilah fået muligheden for at tage
etårige uddannelser som mekanikere og chauffører. De
er alle gået ud af skolen før gymnasiet (nogle endda i
grundskolen) og kan nu tage en hurtig vej til jobs frem
for yderligere mange års skolegang, der er dyr og måske mindre relevant for dem. Uddannelserne inkluderer personlige værktøjskasser til mekanikerne og kørekort til chaufførerne. For disse ni drenge sponseres
uddannelserne af Støtteforeningen, og vi har i begyndelsen af juli overført 15.500 kr. Det dækker første

halvdel af uddannelsen for alle drengene, som de
straks er startet på (se billedet). Beløbet er indkommet
efter omtale på generalforsamlingen og annoncering i
den e-mail, hvor vi udsendte referatet fra generalforsamlingen. Tusind tak til alle, der har bidraget – også
fra Sheilah og de berørte drenge!
Vi håber at kunne finansiere anden halvdel af de ni
drenges uddannelse med et tilsvarende beløb i januar.
Derfor modtages bidrag – store som små – fortsat meget gerne. Husk, at pengene gør dobbelt gavn, da drengene over fire år betaler pengene tilbage til børnehjemmet, hvor deres brødre og søstre så også får glæde af
dem i form af forsørgelse og uddannelse.
Efter nytår udvides ordningen, idet to piger, som bliver
studiner, får mulighed for at tage uddannelser inden
for henholdsvis virksomhedsledelse og sundhed efter
samme princip med tilbagebetaling. For disse to piger
finansieres uddannelserne via personlige sponsorer.
Uddannelserne koster nogenlunde det samme som
gymnasieforløbet.
I boksen herunder ses priserne på de forskellige sponsorater, man kan tegne gennem Støtteforeningen. Lige
nu er der rigtig
mange små forPriser på sponsorater (pr. år)
ældreløse børn,
 For-/grundskole: 2000 kr.
der søger spon Mellemskole:
4800 kr.
sorer til for- og
 Gymnasium:
5800 kr.
grundskolen,

Uddannelse:
3500-7600
kr.
f.eks. tidligere
 AFRIpads: 50 kr. pr. 3 piger
omtalte Rodney
og Musa. Derfor
vil vi meget opfordre til, at man melder sig som skolesponsor, hvis man for et forholdsvis beskedent årligt
beløb vil gøre en kæmpe forskel for et barn. Skriv eller
ring meget gerne til os for yderligere information
(selvhjaelp.uganda@gmail.com/22753718).
Successen med AFRIpads fortsætter
Vi har netop sendt penge af sted, så vi for tredje år kan
forsyne 430 skolepiger med genbrugelige menstruationsbind – de lokalt producerede AFRIpads. Bindene er
en stor succes, idet pigerne kan komme i skole og til
eksaminer, selvom de har menstruation. De får dermed
fuldt udbytte af den skolegang, de får. Ordningen finansieres dels af 10 faste sponsorer, dels af øvrige bidrag
fra medlemmer og dels af foreningens generelle midler. Vi vil gerne udvide ordningen og søger derfor flere
faste sponsorer blandt medlemmerne. Med et sponsorat på bare 200 kr. dækker du behovet hos hele 12 piger i et helt år! Netop 200 kr. er også en vigtig beløbsstørrelse for foreningen, og du får skattefradrag for det.
Se http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter
/skolepigehjaelp/index.php.
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Nyhedsbrev nr. 2-2015
Graviditetsforebyggelse blandt børnehjemsbørn

MBHU’s protektor er nu vicesundhedsminister

Med 67 børn og unge op til 25 år samlet under ét tag
kan det vanskeligt undgås, at seksuel aktivitet bliver et
tema. Det er blevet erfaret på Sheilahs børnehjem, og
fra Støtteforeningens side opfordrede vi til at sætte
prævention på dagsordenen. Sheilah bifaldt idéen og
søgte rådgivning ved en klinik. Det resulterede i, at de
ældste drenge og piger fik vejledning af en læge og en
jordemoder. Der er igangsat et program med jordemoderen, som involverer graviditetskontrol, prævention
og vejledning. Hun kommer på besøg hos pigerne på
børnehjemmet en gang om måneden. De to ældste piger, Brendah og Babra, arbejder tæt sammen med jordemoderen og fungerer som hendes forlængede arm.
Vi anser dette som et væsentligt fremskridt på dette
tabubelagte nøgleområde.

Dr. Chris Baryomunsi, der er MBHU’s protektor og parlamentsmedlem valgt i Kanungu-området, blev den 1.
marts udnævnt til den ugandiske regerings Minister of
State for Health (General
Duties), hvilket svarer
til 1. vicesundhedsminister. Dette er uden tvivl
rigtig godt for MBHU’s
mission, nemlig fremme
af levevilkårene for de
mest udsatte. Dr. Baryomunsi er akademisk uddannet i folkesundhed
og har i mange år som
politiker og ressourcestærk civilsamfundsborger arbejdet for forbedringer af sundhed og uddannelse for de fattigste. Bestyrelsen har lykønsket ham
med udnævnelsen og modtaget hans tak og hilsner til
alle jer, der støtter arbejdet gennem Støtteforeningen.

Delbevilling til nyt vigtigt sundhedsprojekt
MBHU har lavet et oplæg til et projekt, der vil have stor
positiv indvirkning på sundheden blandt nogle af de allermest trængte mennesker i de fattigste egne. Det drejer sig om forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektion. Hageorm er en tarmsnylter, der kan føre til
blodmangel. Blodmangel er den væsentligste dødsårsag blandt børn op til fem år i de fattige distrikter
Kanungu og Kabale, og 30 % af tilfældene skyldes indvoldsorme, hvoraf hageormsinfektioner udgør 60 %.
Dette er et stort problem især i fattige familier og dermed blandt børnene i MBHU’s forskoler, som ofte er
forældreløse børn anbragt i fattige plejefamilier. Problemets årsager er uhygiejniske toiletforhold, uvidenhed og manglende ressourcer til behandling.
Projektets sigte er at reducere dødeligheden og sygdomsudbrud blandt børn under fem år i distrikterne
Kanungu og Kabale gennem forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektioner. Målgruppen er 200 fattige husholdninger samt børnene i MBHU’s forskoler i
de to distrikter, hvoraf anslået 100 elever er inficerede.
Aktiviteterne omfatter udbredelse af kendskab til forebyggelse og diagnosticering af infektioner, forbedring
af de sanitære faciliteter i MBHU-børnenes plejefamilier ved at forsyne latrinerne med betondæksler, undersøgelse af MBHU's forskolebørn for hageorm og
gennemførelse af ormekur for de inficerede.
Projektets totalbudget er på cirka 35.000 kr., og det
forventes gennemført på én måned, når midlerne er til
rådighed. For nylig modtog Støtteforeningen en bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen
på 20.000 kr. til projektet. Nu søger vi med lys og lygte
efter bidrag til den resterende del, så vi kan få iværksat
dette vigtige og veltilrettelagte projekt hurtigt.

Hjælp os et stykke videre på vejen
I skrivende stund har vi modtaget kontingenter for
2015-2016 fra 224. For at bevare foreningens status
skal vi op over de 300. Derfor er det afgørende, at hvert
eneste af vore nuværende medlemmer husker at forny
medlemskabet ved at indbetale de 25 kr. i årskontingent. Har du eller nogen i din familie glemt at gøre det,
vil vi således være meget taknemmelige, hvis dette
kunne være en lille påmindelse. Husk, at selvom beløbet måtte virke ubetydeligt, gør det virkelig en forskel
for foreningen og dermed for arbejdet i Uganda! I nedenstående boks ser du nogle af dine muligheder for at
give en uvurderlig hånd.
Du kan hjælpe ved at:






Huske kontingentet:
25 kr.
Bidrage til de ni drenges udd.:
f.eks. 200 kr.
Bidrage til hageormsprojektet:
f.eks. 200 kr.
Blive AFRIpads-sponsor:
f.eks. 200 kr./år
Blive skolesponsor:
fra 2000 kr./år

Brug kontonummer 6845 0001340142 eller
Swipp-nummer 22753718. Skriv f.eks. ”Kontingent”, ”Uddannelse”, ”Hageorm”, ”AFRIpads”
eller ”Skole” ved overførslen.
Vi siger tusind tak for al tidligere og fremtidig støtte! 
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