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Kära Kasubivänner!  
 
Sedan vi sist hördes av har det hänt en hel del.  
 
Vi har nu glädjen att tala om att bygget av ett kök är i full gång. Den 24 oktober hade Myrsjöskolan 
operation dagsverke och behållningen gick oavkortat till skolbarnen i Kasubi. Den här gången fick man 
ihop 80 629 kr – ett helt fantastiskt resultat. Alla elever arbetade hemma eller hos någon bekant med 
t ex gräsklippning, fönsterputsning eller städning. Dessutom avstod alla elever och lärare lunchen den 
dagen, vilket motsvarade 6 500 kr av totalbeloppet. 
 
Vi har också fått en del pengar när vi visat vårt bildspel hos olika föreningar. Lastbergets 
Konferensservice och SPF sponsrade oss med totalt 6 500 kr. Vi har haft en julmarknad som gav 3 
500 kr. Totalt har vi idag samlat in drygt 120 000 kr. 
 
Föreningen har nu ca 65 medlemmar varav många är månadsgivare. Vårt mål i år är att få minst 100 
medlemmar som även ger månatliga bidrag. Vi vet nu att det bara är en bank som tar betalt för 
månadsbetalningar via Internet och det är Handelsbanken. Övriga banker tar inte betalt. Använd 
annars bankgiro 757-0872. Alla bidrag oavsett storlek är lika välkomna. 
 
Skolbarnen i Kasubi har nu lov fram till den 1 februari. Pengar är sända till Kasubi för att göra följande 
förbättringar tills skolan startar igen: 
 
• Målning av alla inner- och ytterväggar 
• Stenläggning och täckning av kanaler på baksidan av den ena byggnaden 
• Nytt kök ska byggas 
• Inköp av spis och bränsle för ett halvår 
• Inköp av kastruller och plastmuggar 
• Keramikplattor till toaletterna 
• Vattenbehållare för handtvätt 
• Inköp av majsmjöl och socker till grötfrukost i ett halvår 
• Lön till matpersonal 
 
Terminen börjar med att alla barn får en mugg gröt varje morgon före skolstart, vilket bör underlätta 
för dem att tillgodogöra sig undervisningen. Förberedande av maten och utdelningen kommer att ske 
av rödakorskvinnor som bor i området och som vi träffade när vi var där. Det känns bra att kunna 
skapa arbete åt dessa ensamstående kvinnor. 
 
De utbildade lärarna är anställda på volontärbasis. Det betyder att finns det pengar så får de lön 
annars går de utan. För att få in pengar till lärarlöner säljer Dirisa mjölk från skolans ko, han säljer 
ägg och kycklingar och en liten del kommer in från skolavgifter från de få elever som kan betala 
något. Oftast är det brist i kassan och lärarna går utan lön. Vi arbetar nu vidare med att se vilka 
möjligheter vi har att dels kunna servera lunch till skolbarnen dels ge bidrag till lärarnas löner. 
 
Vi arbetar med vår hemsida och logo tillsammans med en gymnasieelev från Mediagymnasiet i Nacka. 
Vår förhoppning är att hemsidan ska vara klar under våren 2012. 
 
Alla i styrelsen har nu möjlighet att komma ut och informera om skolprojektet. Om du är intresserad 
av att vi kommer till t ex någon grupp du tillhör är det bara att höra av dig till Marita Redtzer 08-715 



87 07 eller Ulla Mattsson 08-778 03 90. 
 
Har du någon bra idé som kan ge bidrag till skolan är vi tacksamma för tips. 
 
Är du som medlem på väg till Uganda? Kontakta oss, för vi vill ha besöksrapporter och bilder från 
skolan. 
 
Nu är det nytt år och ny årsavgift. Årsavgiften är 100 kr och går bl.a. till bankkostnader och 
informationsmaterial. Överskottet går in i verksamheten. 
 
Vårt bankgiro är 757-0872 och kontot i Swedbank har kontonummer 8327-9 914 186 334-1. 
 
Tack för att du tror på vår förening, som arbetar utan mellanhänder!  
 
GOTT NYTT ÅR! 
Kasubi Friends 
Styrelsen 


