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På egen bekostnad och med fyra stora resväskor packade med brev från tre fjärdeklasser i
Sågtorpsskolan, engelska sagoböcker från Stadsbiblioteket, Ankis sydda kläder och pussel från
förskolan Blåsippan landade Marita och Lisbeth i Entebbe, Uganda den 29 oktober. Skolans pappa
Dirisa mötte med en varm kram.
Detta nyhetsbrev kommer att handla om Maritas och Lisbeths upplevelser och intryck under sitt besök
i Kasubi. Läs gärna deras reserapport på vår hemsida: www.kasubifriends.com
Mötet med skolan och barnen var fantastiskt. Tänk att äntligen efter två år få se skolan med egna
ögon, inte bara genom andra besökares bilder. Skolan omges av en cementerad mur, som har fina
målningar med nyttiga budskap om bl a handtvätt. Alla byggnader är snyggt målade och det kändes
som att komma in i en annan värld. Området utanför har fortfarande samma smutsiga diken och
sopor överallt och fattigdomen syns i allas ögon. Mottagandet av barnen med sånger och uppläsning
av små dikter om vad Kasubi Friends betytt för dem var mycket rörande. Vi förstod vilken skillnad det
gjort för barnen med den nya skolan och matprojektet. Att få en mugg majsgröt med socker på
morgonen och lunch med majs och bönor plus en fin skola att gå till betyder oerhört mycket i ett
område som detta. Barnen känner sig stolta.
Det finns totalt nio lärare; två till förskoleklasserna och sju till grundskoleklasserna. De gör ett
fantastiskt jobb. Skolan startade i år klass sju, vilket innebär att eleverna får ett avgångsbetyg som
berättigar dem till fortsatta studier, om begåvning och medel finns. Med 342 elever fördelade ibland
på 50 i varje klassrum krävs mycket engagemang för att nå fram till eleverna. Tavelundervisningen är
vanlig här och upprepning av eleverna låter som en kör. Lite egna uppgifter görs även i böckerna.
Lärarna har specialområden som de turas om att undervisa i. Vanliga ämnen är engelska, matematik,
litteratur, geografi, biologi, fysik och kemi samt samhällskunskap. Nationella prov görs varje år i
november. I Uganda är läsåret uppdelat på tre terminer och det längsta lovet är månaderna december
och januari.
Skolan har blivit populär och elevantalet har ökat från 220 till 342. En del betalar efter förmåga en
liten avgift per termin. Lärarna har stort ansvar för eleverna både vad avser undervisning, men även
sociala delar. Många barn är mycket fattiga och många är föräldralösa och bor hos släktingar, som
inte har mycket tid med barnet. Att lösa problem i familjen och få tröst finns det ingen tid till. Många
vuxna går till marknaden vid 5.30 på morgonen och kommer hem för att laga enda måltiden vid 5tiden. Lärarna är tryggheten för många barn och den naturliga samtalspartnern. Arbetet slutar kl
17.00. Tyvärr har lärarna med nuvarande inflation alldeles för lite betalt, endast 312 kr i månaden. Allt
har blivit dyrt i Uganda. Inflationen är 15%. Lärarlönerna bör ligga på minst 520 kr i månaden för att
man ska överleva. En av lärarna berättade att hon av sina 312 kr i månaden betalar 208 kr i hyra. Hon
lever på 104 kr i månaden. Hennes föräldrar tycker att hon ska bidra till deras överlevnad.
Kasubi Friends har fått ett bidrag i år på 15.000 kr från Nacka Rotary, vilket är hälften av nuvarande
lärarlöner. Resterande delar har tidigare kommit från försäljning av ägg och mjölk. Nu har hönsen
slutat värpa och det tar 6 månader innan nya ägg kan säljas och kon ska föda, varför mjölk ej heller
finns till försäljning. För att kunna behålla lärarkåren, som vi verkligen vill hylla för deras fantastiska
insatser, behöver vi mer bidrag till lärarnas löner.

Myrsjöskolans operation dagsverke i oktober gav drygt 85.000 kr vilken summa vi bl. a planerat att
köpa mark för till odling av skolmaten. Tyvärr måste vi nog vänta med det då mark är dyrt och det
behövs 5 acre á 30.000 kr. Vi får i stället tills vidare låna ca 2 acre mark av en ugandisk god vän och
där odla majs och bönor. Pengarna från Myrsjöskolan kommer vi bl.a. att använda till nya bänkar,
stängsel kring lek- och idrottsplatsen, ommålning av klassrummen samt mat till det utökade
elevantalet med drygt 120 elever och till lärarlöner. Vi har målat klassrummen tidigare, men färgen
var dålig och väggarna väldigt smutsiga. Underhåll av byggnaderna är nödvändigt.
Vi hoppas att ni fortsätter att stödja oss med månatliga bidrag till mat. 50 kr per månad räcker till mat
åt ett barn ett helt läsår. Alla bidrag är naturligtvis lika välkomna, stora som små. Finns det några
företag som kan ge ett bidrag till lärarlöner är vi tacksamma. Vi vill ha en stabilitet i lärarkåren.
Vi vill passa på att önska alla Kasubivänner en riktigt God Jul!
Varför inte ge julgåvan till Kasubi Friends på bankgiro 757-0872?
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

