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om året går på hæld, sker der en række spændende nye ting i foreningen.
Således har vi for første gang fået
statslige midler til et projekt, som er af helt
nye dimensioner for os og partnerorganisationen i Uganda. Vi har også fået en ny
bevilling af private midler, nemlig fra Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen.
Den betyder vigtig støtte til uddannelse og
et sundhedsfremmende projekt. Sådan!
Mvh. bestyrelsen

”

Thank you very much
for supporting us girls
in Uganda. We appreciate very much your
support. It really
means a lot to us because it has greatly improved our lives and
schooling. We love you
soooooo much .......
Tina Babra,

7. årgang, nr. 3

14. december 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”
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”

Leder af gruppen på 10 piger, der
indkøber og distribuerer AFRIpads
– efter at have uddelt menstruationssæt finansieret af Støtteforeningen til hele 510 skolepiger

 Så meget hjælper de halvårlige
rådighedsmidler
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 Uddannelser gavner mange
 Hageormsprojekt kan nu sættes i
gang
 Konference igen en succes
 Giv andre glæden at støtte til jul
 Generalforsamling 12/3

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. 3-2015

D

en helt store nyhed er naturligvis, at Støtteforeningen har fået positivt svar på en ansøgning
om midler fra Civilsamfundspuljen til et stort
udviklingsprojekt. Bevillingen er på 386.799 kr., og
projektet løber over to år. Projektoplægget er blevet til
på initiativ af Mend the Broken Hearts―Uganda
(MBHU), som projektet udføres i samarbejde med.

ger i 2014. Efter drøftelse af situationen på generalforsamlingen i marts valgte bestyrelsen at melde Støtteforeningen ind i CISU, hvilket gav adgang til professionel rådgivning i forbindelse med genansøgningen, som
vi indsendte pr. 1. september 2015. Dette gav pote, og
midt i november modtog vi så til vor store glæde tilsagnet om bevillingen på det ansøgte beløb.

1500 børn og værger får bedre fremtid

Med projektet og medlemskabet af CISU er foreningens
indsats og rolle i civilsamfundet blevet større. Bestyrelsen har naturligt nok fulgt den seneste tids debat om
den danske stats nedskæring af udviklingsbistanden
tæt. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne kom
det frem, at CISU og en lang række andre organisationer ville få deres budget skåret med hele 26 %. Sådan
en drastisk reduktion rammer organisationerne meget
hårdt og begrænser deres
handlemuligheder (Red Barnet er f.eks. nødt til at stoppe
alle aktiviteter i Uganda). I
slutningen af november kom
det frem, at nedskæringerne
ville blive endnu kraftigere,
da forligspartierne vil betale
regningen for den øgede tilstrømning af asylsøgere af de
langsigtede udviklingsmidler. CISU opfordrede sine
medlemsorganisationer til at kontakte de relevante politikere, og Støtteforeningens bestyrelse skrev derpå til
såvel udenrigsministeren som relevante ordførere.
Desværre havde de mange henvendelser ikke det ønskede resultat, og beskæringen endte med at blive på
35 % fra 2016. Det har alvorlige konsekvenser for mulighederne for fremtidige bevillinger til de små og mellemstore indsatser, som Civilsamfundspuljen støtter!

Det store projekt drejer sig om udvikling af forældreløse og andre udsatte børn og deres forsørgere i det
meget fattige Kanungu i Uganda. Projektets formål er
at forøge disse
børn og forsørgeres trivsel og livsvilkår
gennem
styrkelse af deres
rettigheder, muligheder og konkrete
bæredygtige indkomstskabende
projekter. Tilgangen bygger på mobilisering af civilsamfundet og organisering af selvhjælpsgrupper blandt de svageste
husstande med udsatte børn. Der sættes bred fokus på
disse børn og deres værgers rettigheder og skabes en
kultur med respekt og støtte blandt folk, organisationer og myndigheder. Husstandene udvikles gennem
projekterne, der skabes og drives af selvhjælpsgrupperne selv. De bliver varigt selvforsørgende og får ressourcer til at tage sig ordentligt af børnene. Der etableres to grupper med projekter i hver af 30 landsbyer
med deltagelse af i alt 500 børn og 1000 værger.
Projektet starter den 1. januar 2016 og afsluttes den
31. december 2017. Forberedelserne er i fuld gang
både her og i Uganda, og vi glæder os! Hovedparten af
projektets faglige indsats vil naturligvis blive udført af
vor ugandiske partner, mens Støtteforeningens rolle
foruden tilsyn og administration bliver formidling af
budskaber om menneskerettigheder, lige ret og muligheder for alle samt styrkelse af marginaliserede grupper. Det er klart det største projekt, vi har forvaltet.
Vi vil løbende opdatere om projektet på hjemmesiden:
http://www.selvhjaelp-uganda.dk/main/projekter/
civilsamfund_foraeldreloeseogvaerger/index.php.
CISU – Civilsamfund i Udvikling
Civilsamfundspuljen består af statslige midler, og den
forvaltes af netværksorganisationen Civilsamfund i
Udvikling (CISU). Processen med at få projektbevillingen har været lang og har kostet to afslåede ansøgnin-

Værdifulde rådighedsmidler
Vi bidrager til MBHU’s indsats mod akutte problemer
og dækning af aktuelle småbehov ved årligt at sende to
uspecificerede rådighedsbeløb til organisationen. Beløbet, vi sendte i efteråret 2014, blev brugt til behandling af et stort antal mennesker – herunder mange børn
– for tyfus, sandlopper (jiggers), fnat, diarré, malaria og
skader efter en ulykke samt til mad og tøj til børnehjemsbørn, myggenet, bekæmpelse af væggelus og reparation af et latrin på en MBHU-skole. Beløbet sendt i
foråret 2015 gik til støtte til skolegang for otte udsatte
børn, malariabehandling af forskolebørn, behandling
og mad til hittebørn, akutte sygdomsbehandlinger til
svage i lokalområdet og en begravelse. De halvårlige
beløb er normalt på godt 15.000 kr., og som det fremgår, er der god brug for dem. Det er vigtigt, at vi på
denne måde hjælper uden at skulle reagere og overføre
mindre beløb fra Danmark fra sag til sag.
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Vigtig uddannelseshjælp muliggjort

Resten er fundet på foreningens almindelige budget.

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, yder Støtteforeningen
nu også mulighed for, at unge mennesker kan tage nyttige erhvervsuddannelser. Uddannelserne betales enten af personlige sponsorer eller af selve foreningen, og
efter at være kommet i job betaler de unge pengene tilbage til gavn for andre børn og unge. I øjeblikket er fem
drenge fra børnehjemmet hos Sheilah Ampaire i Mbarara i lære som mekanikere, mens fire er i chaufførlære
på en køreskole. Vi overfører penge til anden halvdel af
disse ni drenges uddannelser i januar, hvor to piger
med studentereksamen tillige starter på videregående
uddannelser inden for henholdsvis virksomhedsledelse og sundhed efter samme princip.

Projektet forventes gennemført i løbet af januar og februar. Målgruppen er 200 fattige husholdninger samt
børnene i MBHU’s forskoler i distrikterne Kanungu og
Kabale, hvoraf anslået 100 elever er inficerede med hageorm, der er en potentielt dødbringende tarmsnylter.
Aktiviteterne omfatter oplysning om forebyggelse og
diagnosticering af infektioner, forbedring af de sanitære faciliteter i form af betondæksler på latrinerne,
undersøgelse af forskolebørnene og gennemførelse af
ormekur for de inficerede. Vi er glade for og stolte af at
kunne få igangsat dette vigtige projekt!

Ud over dette er det en glæde at kunne meddele, at vi
netop har modtaget en ny bevilling fra Medarbejdernes
Honorarfond i Novogruppen, hvorfra vi har søgt om
penge til at betale for en dygtig ung piges uddannelse
som hospitalslaborant. Pigen hedder Mellon Arinaitwe,
og hun bor hos Sheilah. Hun har allerede gennemført
og bestået uddannelsen, men da det er sket på kredit,
har hun ikke kunnet få sit eksamensbevis udstedt.
Uden bevis er det umuligt at få ansættelse, selvom hun
faktisk har fået lovning på et job på en lokal klinik. Med
pegene fra Honorarfonden – 12.000 kr. – kan hun nu
betale gælden og udnytte sin uddannelse til at tjene
penge. Hun vil af sin løn betale de bevilgede penge tilbage til børnehjemmet over en periode på tre år, så de
kan bruges på forsørgelse, uddannelse og sygdomsbehandling af de andre børn og unge. Hun har under og
efter sin uddannelse været et stort aktiv for børnehjemmet, da hun er meget dedikeret og kompetent til
at hjælpe de andre. Hun tager blandt andet blodprøver,
når de er syge, hvilket sparer rigtig meget på børnehjemmets budget – behandlingsudgifter er en meget
stor post. Når hun får ansættelse, vil hun endnu bedre
kunne hjælpe børnene ved sygdom. Vi anser det som
utrolig vigtigt for hele børnehjemsdriften og alle de
mange børn og unge, og vi er rigtig glade for, at dette
nu er blevet muligt takket være fondsbevillingen!

Støtteforeningen bidrog med cirka 3500 kr. til årets
konference om hiv/aids-bekæmpelse og seksuel sundhed og sikkerhed. Det er sjette gang, vi giver tilskud til
MBHU’s årlige konference. I år blev den arrangeret
sammen med sundhedsuddannelsesmyndighederne i
Kanungu-distriktet og fandt sted i Butogota på grænsen til Den Demokratiske Republik Congo den 17.-18.
november. Den var vellykket. 200 unge fra fem lokale
mellemskoler og gymnasier deltog. Disse motiveredes
og kvalificeredes til at udbrede indsatsen i lokalsamfundene mod uønskede følger af seksuel aktivitet.

Iværksættelse af hageormsprojekt
I sidste nyhedsbrev omtalte vi et oplæg til et projekt
om forebyggelse og bekæmpelse af hageormsinfektion,
som vil forbedre sundhedstilstanden for mange mennesker, især små børn. Vi havde fået en bevilling fra
Medarbejdernes Honorarfond i Novogruppen på
20.000 kr. ud af projektets totalbudget på knap 35.000
kr. Nu er de resterende midler tilvejebragt, og projektet er derfor klar til at blive iværksat. I den nye bevilling
fra Honorarfonden nævnt i forrige afsnit var der nemlig desuden 8000 kr. mere til hageormsprojektet, så
denne fond nu har bidraget med flotte 28.000 kr. i alt.

Ny succesfuld sundhedskonference

Julegaver der gør en forskel
Støtteforeningen tilbyder følgende muligheder for at
give julegaver, hvor modtageren får glæden af at være
med til at støtte en god sag. Bestil senest 20. december.
 Gavemedlemskab til 25 kr.: Bestil på www.selvhjaelp-uganda.dk (under Medlemskab). Vi sender
et fint bevis til at lægge under træet.
 Ugandisk kunst: Bestil malerier eller træskjolde
på www.selvhjaelp-uganda.dk (under Kunst).
 Gavebidrag på vegne af modtageren: Send en email eller ring og indbetal det ønskede beløb på
bankkonto 6845 0001340142 eller via Swipp til
22753718. Vi sender et bevis.
Generalforsamling
Datoen for den næste ordinære generalforsamling er
fastsat til lørdag den 12. marts 2016. Generalforsamlingen finder som altid sted i Odense. Noter dette i kalenderen – du bliver klogere på foreningens arbejde og
kan gøre din indflydelse gældende. Desuden er det et
hyggeligt arrangement med lidt forplejning og spændende historier. Denne gang vil vi naturligvis have stor
fokus på det forestående projekt bevilget af Civilsamfundspuljen. Indkaldelse med dagsorden til generalforsamlingen udsendes til alle medlemmer primo marts.
Rigtig glædelig jul og godt nytår! 
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