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Våren har kommit med stormsteg och vi närmar oss ettårsdagen för föreningen Kasubi Friends.
Vi har under februari haft två personer som besökt skolan i Kasubi. Det känns fantastiskt att få
senaste nytt via personliga besökare. Jane Markusson är uppvuxen i Uganda och åker dit regelbundet.
Hon åkte till Kasubi och tog en hel del bilder bl. a på det nya köket, se bifogad bild. Jane var mycket
imponerad över vårt arbete och tyckte att matutdelningen fungerade mycket bra. Barnen hämtar
maten i köket och äter den i klassrummet. Vidare fick Jane se en nymålad skola i rött och rosa som
lyste upp hela omgivningen. Kanalerna bakom sista husen var stenlagda och övertäckta med
cementplattor. Dirisa visade även hur själva rensningen av kanalerna går till.
Jane kom hem med en mycket positiv inställning till projektet och bidrog med ett ugandiskt hantverk,
som vi kan sälja på Ormingekarnevalen till förmån för skolbarnen i Kasubi. Ett stort tack till Jane för
detta bidrag.
Hans Bergström, aktiv som Herkulespilot i Afghanistan kontaktade oss innan sin semesterresa till
diverse länder han tidigare levererat hjälpsändningar till. Hans ville besöka skolan och ta med sig lite
kläder och leksaker till barnen. Han tog också bilder och samtalade med lärare och övrig personal på
plats. Även han var imponerad av vårt arbete med skolprojektet.
Sammanfattningsvis kan vi nämna att köket är helt nybyggt och relativt stort med utrymme för den
inköpta spisen inklusive en ugn, stora kastruller och muggar mm. Målning av skolan har skett och
kanalerna har stenlagts och täckts. Vidare har man inhägnat toaletterna med en mur, vilket skett på
initiativ av bykommittéen. Allt som var planerat har i möjligaste mån genomförts men viss installering
av åskledare mm har blivit fördröjd p g a att våra pengar tog lite längre tid att nå Dirisa under
julhelgen än vi räknat med. Detta kommer att åtgärdas under nästa lov i maj.
Vi har fått 15.000:- i bidrag från Rotary i Nacka till hälften av lärarlönerna, vilket vi är mycket
tacksamma för. Våra utbildade volontärlärare har ingen garanti för att få lön varje månad då de är
anställda på volontärbasis. Vårt mål är att lärarkåren ska vara stabil och kunna känna att det varje
månad utbetalas lön.
Vi arbetar med vår hemsida och räknar med att den och en logga skall vara klara under maj månad.
Det är väldigt viktigt att ni anger namn när ni skickar pengar till oss. Vi har tyvärr en handfull personer
som vi inte kan identifiera. Bankerna har sekretess emellan sig vilket innebär detektivarbete. Med
hopp om fortsatt stöd från er alla arbetar vi vidare med vårt utvecklingsarbete i skolprojektet.
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