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Ett varmt tack till alla givare som under hela 2012 stöttat oss och ett speciellt tack till alla er, 
som gav en extra julgåva i form av pengar.  
 
Den 4 februari återkom alla elever till skolan i Kasubi efter sitt lov och då möttes de av 
nymålade klassrum, lysrör i taken och en städad lek- och idrottsplats, som inhägnats med 
stängsel. En arbetslös snickare som bor i området är i färd med att tillverka nya bänkar.  
 
Som vi tidigare informerat om är lärarnas situation mycket besvärlig bland annat på grund av 
för låg lön. Tack vare alla julgåvor i form av extrapengar från dig som är månadsgivare har vi 
nu kunnat höja lönerna för lärarna från 285 kronor till 475 kronor per månad enligt dagens 
kurs. Dirisa har meddelat att alla lärare blev mycket tacksamma och ingen har lämnat skolan 
under lovet, vilket gör att vi nu kan känna en stabilitet i lärarkåren.  
 
Vår kökspersonal har även fått en höjning av lönen. Dessutom har vi anställt en städare en dag 
i veckan för att grovstäda under helgerna. Eleverna hjälper till med städning under veckan 
men avtorkning av väggar och städning av toaletter får ske under helgen. 
 
I november deltog första årskullen av elever i primary 7 i de nationella proven i matematik, 
engelska, naturvetenskap och samhällskunskap. 15 av 16 elever klarade proven. Av dessa 
elever har 8 ej möjlighet att finansiera fortsatta studier. Årsavgiften inklusive lunch men 
exklusive böcker och skoluniform är 1.200 kronor per år. Kasubi Friends har ingen möjlighet 
att finansiera deras fortsatta skolgång, som skulle innebära 4 år plus advanced 2 år. Har någon 
tips om hur vi ska få in medel till detta?  Hör gärna av er till någon i styrelsen.  
 
Skolan ska under våren starta med brödförsäljning och vidare äger skolan två kor, som snart 
ska kalva och nyinköpta höns, vilka tillsammans kommer att ge avkastning från juli 2013. 
Inkomster från bröd- ägg- och mjölkförsäljning kommer tillsammans med små skolavgifter att 
bidra till en del av lärarlönerna. 
 
Då det visade sig att mark är dyr i Uganda har vi bett Dirisa utreda om det går att få tag i lite 
billigare mark för odling av majs och bönor samt möjligheten att ha kor, höns och kycklingar 
på samma plats. Vidare behöver vi veta hur omhändertagandet av marken ska skötas, bostad, 
arbetskraft m m. Vi tror fortfarande att framtida finansiering av skolan kan tillhandahållas 
genom förvärv av mark varför vi återkommer till detta i ett senare skede. 
 
Vi undersöker möjligheter att erhålla bidrag till verksamheten via Forum Syd, stiftelser och 
fonder. 
 
Vi påminner om att vi nu gått in i ett nytt år och därmed dags för ny medlemsavgift – 100 kr. 
Vi hoppas på ert fortsatta stöd. 
 



En presentation med bilder och senaste nytt från vårt besök i höstas kommer att visas på 
årsmötet. Hoppas att du kan närvara. 
  
Slutligen önskar vi hjälp med ett problem som vi har när det gäller att identifiera vissa 
månadsgivare. Vi vet inte vem som är givare när avsändaren skriver: matbidrag, matfadder, 
insättning, Uganda etc. Då vi gärna vill nå alla givare för att kunna tacka, ber vi er lyssna runt 
bland vänner som ni vet stödjer vårt projekt och förhoppningsvis kunna gå in och ändra 
rubriken till ett givarnamn. 
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