
Kära Kasubivänner! 

  

Nu har det gått nästan ett halvår sedan vi bildade vänföreningen Kasubi Friends och vi känner att det 

är hög tid att skicka ut det första nyhetsbrevet. 

  

Det är många som är intresserade av vårt skolprojekt och vi har fått drygt 50 medlemmar, varav 

många ger ett månatligt bidrag till föreningen, vilket vi är mycket tacksamma för. 

  

För er som inte känner till Uganda – the Pearl of Africa – vill vi berätta följande: 

  

Uganda ligger i Öst-Afrika norr om Victoriasjön. Uganda ligger högt. Hela 85 % ligger mellan 900 och 

1500 m. Landet är bördigt och bl. a berömt för Nilens källor. Ca 28 miljoner invånare bor i landet och i 

huvudstaden Kampala finns 1.5 miljoner. Det finns 45 klaner med lika många språk, men engelska är 

det officiella språket. Majoriteten är katoliker ca 85 % och 11 % är muslimer. Uganda har 4 

kungadömen, varav ett ligger i Kampala med namnet Buganda. 

  

Landet styrs av premiärminister Museveni, som bott i Sverige i exil i 8 år under Idi Amin-tiden. 

Kungadömet Buganda har ett eget parlament och är rådgivare till Museveni i sociala frågor. 

  

Kasubi är ett stort slumområde i utkanten av Kampala med 70 000 invånare. Där råder stor misär och 

majoriteten av invånarna är övergivna kvinnor med många barn. Försörjningen får de genom att gå 

till marknaden och köpa någon vara för att sedan sälja den vidare. Basfödan är kokbananer, majs, 

kasawa och bönor. I området finns mycket prostitution och de män som stannat har ofta 

alkoholproblem. Barnen tar hand om varandra när mamman går till marknaden. Många barn är 

föräldralösa och bor hos någon släkting som inte bryr sig. Aids har drabbat många familjer i området. 

  

Dirisa, som vi känt och samarbetat med sedan 2002 startade plankskolan för att ge barnen möjlighet 

till skolundervisning. Han är född och uppvuxen i Kasubi och arbetar nu som socialarbetare i området. 

Han var tvungen att se till att småsyskonen skulle ha någonstans att ta vägen om de större barnen 

skulle få gå i skolan och därför finns idag även en förskola. 

  

Alla tre skolbyggnaderna var klara och i bruk 1 februari 2011. Där finns idag 300 barn och 9 lärare 

plus en rektor. Lärarna har en ganska besvärlig situation då de är utbildade men ändå arbetar som 

volontärlärare. Anledningen till detta är att det finns ett överskott av lärare för årskurs 1 – 7. Ibland 

får tyvärr inte lärarna den lön de ska ha på grund av att inkomsterna till skolan är för små. Det som är 

positivt är att den nya skolan blivit så populär att 80 nya barn börjat där, vilket kan innebära att ev. 

några få kan betala en liten skolavgift och på så sätt hjälpa till att betala lärarna. Idag får lärarna lön 

från inkomsterna av en kycklinguppfödning och en ko, som man säljer mjölk från. Alla är stolta över 

den nya skolan. 

  

Kvinnoministern i Buganda, Apollonia Mugumbya, har vi känt sedan 2002, då hon initierade 

samarbetet mellan rödakorskretsarna i Sverige och Uganda. Hon har skänkt läroböcker till skolan. 

Textböckerna är på såväl engelska som på hemspråket luganda. Detta var mycket uppskattat då man 

tidigare inte haft några böcker utan all undervisning har skett från svarta tavlan där läraren skrivit ner 



fakta. Apollonia besökte oss i våras och hon lånade oss då land, som vi skulle kunna odla majs och 

bönor på. Tyvärr åts den första skörden upp av gräshoppor, men en ny skörd av majs är på gång. 

  

I juni besökte en familj från Saltsjö-Boo skolan i Kasubi. De hade med sig lite leksaker till 

förskolebarnen och babykläder till ensamstående mammor i området. Rektorn Ann Nazziwa tog hand 

om Eva och Göran Carleberg och visade runt. Barnen var glada och klassrummen ljusa och fina. 

Standarden är naturligtvis inte svensk men bra mycket bättre än för ett år sedan då vi var där. 

Lärarna var engagerade och berättade att barnen nu använde papperskorgar för skräp och att de 

lärde sina föräldrar och syskon detsamma. Avloppsdikena var täckta och det såg rent och snyggt ut. 

Skolplanscher i glada färger täckte de ljusa väggarna. Runt de tre skolhusen finns en mur med grind 

som kan låsas kvällstid. Elektricitet håller på att installeras. 

  

En ugandier boende i Sverige som vi har kontakt med besökte skolan i augusti 2011. Han berättade 

vid hemkomsten att han var så imponerad över de fina skolbyggnaderna och lärarnas engagemang 

samt alla glada barn. Han kommer att hjälpa till att sprida information om Kasubi Friends här hemma. 

  

Dirisa har skrivit och berättat om de hemska åskväder som i år drabbat Uganda. Då plåttaken på 

skolbyggnaderna gärna drar till sig blixten lät de barnen gå hem när det var som värst. Tyvärr 

inträffade ett blixtnedslag på en annan skola där 18 elever omkom och ett 50-tal skadades. Vi ska se 

till att skolbyggnaderna säkras via en ledning ner i jorden till en järnplatta. 

  

Målet för oss nu är att få ihop medel till en mugg gröt till alla barn varje morgon så att de ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen. Gröten kommer att bestå av majs och kasawa, som är en rot. Vi har 

hittills fått ihop ca 22 500 kr. För att få in medel har vi bl a deltagit i Ormingekarnevalen den 28 maj 

med försäljning av Ugandaprylar och kaffeförsäljning. Detta gav 2 870 kr. Vidare var vi på Boovallen 

den 18 september och sålde prylar för 1 875 kr. Under sommaren har vi tagit fram en ny broschyr och 

arbetat med kontakter hos Rotary, SIDA, Nacka Kommun m fl. för att få komma och visa vårt bildspel 

om bygget och skolan. Månadsbidragen är viktiga eftersom det är svårt att få kontinuitet på annat 

sätt. Alla bidrag små som stora är välkomna. Men skulle någon vilja ge t ex 25 kr i månaden är det 

helt ok. Myrsjöskolan i Boo kommer även i år ha Operation Dagsverke till förmån för skolbarnen i 

Kasubi. Detta sker den 24 oktober. Förra året gav aktiviteten 85 000 kr, vilket räckte till skolbyggnad 

nummer tre. 

  

Vi har undersökt hur bankerna gör om man skickar månatliga överföringar via Internet under ett helt 

år. Är du bankkund hos Swedbank, kostar det ingenting eftersom vi har Kasubi-kontot i Swedbank. 

Om du har t ex Handelsbanken kostar det 15:- per överföring om du via nätet lägger in den som 

kontinuerlig. Om du däremot skickar själv varje månad via Internet är kostnaden noll. Vi inser att det 

här är ett litet problem men om du vill och kan går det att skicka t ex 300:- vid ett tillfälle och 300:- 

vid ett annat tillfälle. Medlemsavgiften är 100:- per år och går till administration av bl.a. vår hemsida 

som vi håller på att arbeta med, informationsblad och framtagande av filmer m .m. Överskott i 

administrationen går naturligtvis till projektet. Den senaste tiden har dollarn gått upp och priser på 

mat och andra varor har stigit kraftigt. Vi följer hela tiden utvecklingen och det känns extra viktigt i 

dessa svåra tider att kunna ge barnen ett mål mat om dagen. 

  

Behovet av ett kök och bättre sanitet och hygien runt toaletterna är en utmaning som vi hoppas 

kunna lösa tills barnen kommer åter efter sin långa ledighet i slutet av november till början av 

februari. Vi behöver bygga ett kök av tegel med tak, där gröt kan lagas i en jätte-kastrull. Tanken är 



att barnen ska få en mugg gröt varje morgon innan skolstart för att bättre kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. På toaletterna vill vi sätta dit ståplattor av keramik och hinkar med vatten för 

rengöring av ståplattan. Utanför toaletterna ska vi se till att det finns en sluten behållare med kran för 

handtvätt. 

  

Vi behöver din hjälp att sprida information om Kasubi Friends! 

Vill du ha broschyrer? Kan du tänka dig att gå med i någon arbetsgrupp? Vill du informera vänner och 

bekanta som tröttnat på att inte se resultat av insamlade medel? Vi har bildspel. 

  

Kontakta Marita Redtzer maritar@telia.com eller Ulla Mattsson ulla.mattsson@brevet.nu 

Vårt bankgiro är 757-0872 och kontot i Swedbank har kontonummer 8327-9 914 186 334-1. 

  

Hösten och vintern närmar sig med stormsteg och vi hoppas på många nya medlemmar i Kasubi 

Friends. Mål nummer två är att barnen i en framtid ska få lunch i skolan. 

  

Vänliga hälsningar 

Kasubi Friends 

Styrelsen 
 


