Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda

Nyhedsbrev nr. 32010
Odense, den 14. december 2010

Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda!
2010 er nu ved at være til ende, og vi kan se tilbage på et succesfuldt år for vor forening. I dette
foreningens første hele kalenderår er foreningen styrket, og den må nu anses som ganske vel‐
konsolideret. Dermed er også støtten til projekterne i Uganda stærk og stabil. Alt dette takket
være alle jer, der giver foreningen liv og styrke gennem medlemskab, gavebidrag, skolesponso‐
rater og engagement. Det er utrolig dejligt at opleve opbakningen, og i bestyrelsen vil vi gerne
sige mange tak for støtten! Vi er indtil videre 265 medlemmer, der har betalt kontingent for
2010/2011, så vi er ikke så langt fra de 300, som kræves for at opretholde vor fradragsberetti‐
gelse hos SKAT. Vi skulle dog meget gerne have de sidste 35, så er du blandt dem, der endnu ikke
har fornyet medlemskabet, vil vi gerne opfordre dig til at gøre det ved at indbetale kontingentet
(25 kr.) på vor bankkonto 6845 0001340142 inden nytår. Du kan også oprette gavemedlem‐
skaber via http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/top/medlemskab/index.php, hvilket er en
god julegaveidé – vi sender et medlemskort, så et bevis på gaven kan lægges under træet!
Nyt fra Mend the Broken Hearts―Uganda
Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda sender to gange årligt et beløb på cirka 16.000 kr. til
Mend the Broken Hearts―Uganda, som organisationen kan disponere over og anvende til styr‐
kelse og oprettelse af projekter samt til at imødekomme akutte problemer. Når seks måneder er
gået, modtager vi en opgørelse over, hvordan beløbet er anvendt. Det beløb, vi overførte i april,
er blevet benyttet til lærerkraft, bøger, mad, rengøring og legetøj på organisationens forskole
(børnehaveklasse) i Kanungu, til medicin og transport i forbindelse med nogle børns lægebe‐
handling, til hjælp til gadebørn samt til reparation og en begravelse. En ny portion penge er
sendt af sted i oktober.
For tiden kører Mend the Broken Hearts―Uganda et stort projekt med fokus på at begrænse ud‐
bredelsen af hiv/aids blandt unge i Kanungu. I projektet indgår kampagner med oplysning om
hiv/aids, som skal bevidstgøre de unge på skolerne og gaderne om smitte og forebyggelse. Vi an‐
ser projektet som meget vigtigt og er glade for at bidrage til dets gennemførelse med cirka
10.000 kr., hvilket svarer til 15 % af projektets budget.
Vi vil i øvrigt nævne to begivenheder, som vedrører to af de bærende kræfter i Mend the Broken
Hearts―Uganda. Således er bestyrelsesformand og grundlægger Stephen Tumwebaze fyldt 30 år
den 1. december, mens den daglige leder Alex Orikushaba skal giftes den 28. december.
Øget støtte til Sheilah
Sheilah Ampaires hjem i Mbarara fungerer som børnehjem for cirka 50 børn og er en institution
under Mend the Broken Hearts―Ugandas vinger. Sheilah, der ikke selv har børn, tog for adskil‐
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lige år siden initiativ til at skabe dette hjem for forældreløse børn og støttes i dag i et vist omfang
af Mend the Broken Hearts―Uganda, hvor hun også er bestyrelsesmedlem. Hun tager sig kærligt
af børnene og sørger for skolegang for dem. Mange af dem går på kostskoler og er dermed kun
hjemme hos Sheilah i ferierne. Disse ferieperioder er meget travle og krævende for Sheilah, der
skal ernære og passe den meget store flok børn. Vi har i bestyrelsen besluttet at yde en fast
hjælp til Sheilah i form af overførsel et beløb svarende til cirka 8000 kr. forud for hver af årets
tre lange ferier mellem skoleperioderne. Den første portion er allerede sendt af sted med ønsket
om en glædelig jul til Sheilah og alle børnene!
Med det voksende antal børn er pladsen hos
Sheilah efterhånden blevet meget trang, og
børnene må tage alle husets rum i brug, når
de skal sove. Som nævnt i seneste nyhedsbrev
er en ny bygning under opførelse. Den kom‐
mer til at omfatte soverum og et nyt køkken.
Støtteforeningens bestyrelse har vedtaget at
bidrage økonomisk til byggeri og indretning
med 30.000 kr. Det forventes, at byggeriet
kan være afsluttet i februar. Vi er stolte af på denne måde at kunne bidrage til hårdt til‐
trængte forbedringer af forholdene for børnene og Sheilah! Se flere billeder af byggeriet på
http://www.selvhjaelp‐uganda.dk/main/Billeder/index.php.
Medlemstur til Uganda i 2012
I sidste nyhedsbrev fremlagde vi vore planer om en tur til Uganda i juli 2012 og opfordrede inte‐
resserede medlemmer i at tilkendegive deres interesse. På denne baggrund har vi modtaget en
del positive tilbagemeldinger, så vi vil nu arbejde videre med at fastlægge rammerne for turen.
På turen vil vi besøge udvalgte af Mend the Broken Hearts―Ugandas projekter og få mulighed
for at opleve nogle af Ugandas attraktioner, der blandt andet tæller Nilens udspring, bjerggoril‐
laer og safari. Turen vil få en varighed af cirka to uger og komme til at koste i omegnen af 15.000
kr. pr. person for flyrejse, lokal transport og logi, men eksklusiv forplejning og eventuelle entré‐
udgifter. Vi modtager fortsat gerne tilkendegivelser fra alle, der kunne have lyst til at deltage i
turen. Tilkendegivelser er indtil videre uforpligtende, men de er rare for os at have i forbindelse
med planlægningen.
Generalforsamling
Afslutningsvis vil vi nævne, at det nye års generalforsamling vil finde sted lørdag den 14. maj
2011 klokken 16.00 i Odense. Skriv datoen i kalenderen, så du kan møde op og høre lidt mere
om foreningen og gøre din indflydelse gældende. Indkaldelse med dagsorden udsendes til alle
medlemmer ultimo april.
Rigtig glædelig jul og godt nytår!
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