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Skolbarnen i Kasubi får nu mat genom skolprojektet i Uganda! 

 

Under senhösten 2011 fick Kasubi Friends 80.000 kr från Myrsjöskolans Operation Dagsverke. 

Pengarna gick oavkortat till skolan i Kasubi. Ett nytt kök byggdes, spis och ugn 

Inhandlades, el installerades, resterande kanaler stenlades och överbyggdes med cementblock. Skolan 

målades en gång till både inne och ute. Toaletterna förbättrades och handtvätt efter toalettbesök 

infördes genom vattentankar utanför toaletterna. 

 

2012 startade den planerade 7:e klassen, som är nödvändig för att kunna gå vidare till nästa nivå. I 

Uganda går man 7 år i motsvarande låg- och mellanstadiet och 6 år i högstadiet och gymnasiet. Efter 

detta söker man till universitet. Att lämna skolan utan examen från årskurs 7 innebär inget mer 

inträde i skolsystemet. Det är därför med glädje vi ser att Kasubi Children´s Centre nu kan erbjuda en 

examen från årskurs 7. 

 

Från Rotary i Nacka fick Kasubi Friends i januari 15.000 kr som bidrag till hälften av lärarlönerna. En 

del av lönerna kommer från skolans ägg- och mjölkförsäljning. Lärarna har en månadslön på ca 350 

kr, men då de är anställda på volontärbasis kan man inte garanteras den lönen. Volontäranställningar 

är tillåtna i Uganda då landet har för många lärare på låg- och mellanstadiet, men saknar 5000 lärare 

på högstadiet och gymnasiet. Vi arbetar nu för att få bidrag till hela lärarlönen, då vi vill ha en stabil 

lärarkår, som känner trygghet i sin anställning. 

 

Under våren 2012 har alla 220 skolbarnen varje morgon fått en mugg med majsgröt som innehåller 

majs och socker för att ge energi inför skoldagen och slippa starta med tom mage. Vidare har 

eleverna fått lunch i form av majs och bönor. Alla barn har en liten plastskål, som de tar med sig hem 

och rengör inför nästa dag. För det mesta sitter barnen och äter i någon av skolsalarna eftersom 

skolmatsal saknas. Vi är också glada över att kunna stödja en kvinnogrupp som vi har anställt som 

kökspersonal.  

 

Matkostnaderna för varje barn är med dagens priser ca 600 kr per läsår. I Uganda fluktuerar priser 

mycket beroende på skördar och världsmarknadspriser. Vi har idag ca 65 bidragsgivare som ger 

mellan 50 kr och 100 kr per månad, vilket är basen i vår möjlighet att ge barnen mat. Vi behöver fler 

månadsgivare som vill vara med att stödja vårt skolprojekt, som inte har några mellanhänder. Detta 

innebär att alla insamlade medel går direkt till skolan i Kasubi.  

 

Vårt bankgiro är 757-0872. Glöm inte bort oss! Ditt bidrag betyder så mycket! 

Om du vill ha en stående överföring från din bank till vårt konto ber vi dig kontakta oss för 

kontonummer. 

 

Skolan har under våren haft tre besök från Sverige. Samtliga har rapporterat och tagit bilder. Alla har 

imponerats av det arbete som vi tillsammans med skolans pappa Dirisa lyckats genomföra under så 

kort tid. En av besökarna som just kommit hem är Peter Ndigame, själv uppvuxen i Kasubi men nu 

bosatt i Sverige. Han ville särskilt framhålla den entusiasm och pålitlighet som Dirisa utstrålar. 

Samtidigt påpekade Peter att kontinuerliga lärarlöner är A och O för att få stabilitet i undervisningen. 

Under november 2012 kommer Marita och Lisbeth från styrelsen att besöka Uganda (på egen 



bekostnad) och kommer då att skriva sin reserapport på vår nya hemsida, som kommer att lanseras 

inomkort.www.kasubifriends.com . Kasubi Friends finns även på Facebook. 

 

Vi i Kasubi Friends vill framföra vårt varma tack till alla som stödjer oss i detta arbete. Ett speciellt 

tack till Myrsjö- och Sågtorpsskolorna, Nacka Rotary. Lastberget Konferens & Upplevelse och SPF. 

 

Ett speciellt tack vill vi även rikta till Matilda på Stadsbiblioteket som förmedlat uttjänta engelska 

böcker till skolan och till Anki som sytt klänningar, byxor till barnen och förkläden till kökspersonalen. 

 

Lördagen den 20 oktober finns vi på biblioteket i Nacka Forum. Välkommen att lyssna till oss och se 

på bildspel. Vi börjar kl 13.00. 

 

Vill du veta mer? Kontakta någon av oss i styrelsen: 

 

Ulla Mattsson ulla.mattsson@brevet.nu 08-778 03 90 

Marita Redtzer maritar@telia.com 0703-16 34 19 

Jan-Olov Gezelius jan-olov.gezelius@telia.com 08-716 96 86 

Torbjörn Engman torbjornengman@hotmail.com 073-767 42 57 

Lisbeth Adner lisbeth.adner@branneriet.se 073-569 90 85 

 

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. 

 

Har du några prylar att skänka till våra loppmarknader? Vi tar tacksamt emot leksaker, barnkläder, 

prydnadssaker, glas och porslin mm. Kontakta oss i styrelsen. 
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