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Välkomna alla nya månadsgivare! Det känns fantastiskt positivt med all respons vi får från
alla er som tror på oss och vårt koncept – inga mellanhänder allt till skolbarnen i Kasubi. Ett
speciellt tack till Nacka Rotary som bidragit med 8.000:- till lärarlöner och Rädda Barnen i
Söderköping med 3.000:-. Vi vill gärna tacka alla personligen, men tyvärr saknar vi epostadresser eller annan adress. Om du känner någon som sponsrar oss och inte får nyhetsbrev
är vi tacksamma för en kontakt med oss, Marita Redtzer maritar@telia.com eller Ulla
Mattsson ulla.mattsson@brevet.nu. Alla nyhetsbrev finns på Facebook (Kasubi Friends) och
vår hemsida www.kasubifriends.com.
Skolbarnen i Kasubi gör enligt lärarna stora framsteg mycket tack vare att de regelbundet får
både frukost och lunch. Detta märks speciellt vid lek- och idrottsaktiviteter. De flesta barnen
klarar dessutom proven mycket bättre än tidigare. Tack alla givare för ert stöd till barnen, som
genom er generositet får en möjlighet till ett mycket bättre liv både vad avser hälsa och
kunskaper.
Vi har fått ett bra tips från en av våra månadsgivare. Hon blev själv uppmanad att inte ta
med blommor till en middagsbjudning utan istället skänka blompengen till ett välgörande
ändamål, som denna gång blev Kasubi Friends. Något att ta efter!
Våra kostnader 2013 för mat till 342 barn, 11 lärare och 2 kökspersonal är 80.000:-. Löner
55 000:- och underhåll av skolan 15.000:-. Totalt har vi idag ca 110 månadsgivare. Vi
behöver fler som kan avvara 50:- i månaden för att kunna göra storverk för barnen.
Alice som gick ut 7:e klass i december har genom Myrsjöskolan fått ett stipendium för att
studera vidare under 6 år. Skolavgiften som är 1.200:- per år kom till genom att Myrsjöskolans rektor fann två burkar med mynt, som ingen visste var de kom från. Efter kontakt med
kommunen beslutades det att mynten fick användas till ett stipendium åt en elev som lämnat
skolan men inte haft möjlighet att studera vidare. Alice båda föräldrar är döda i AIDS och hon
lever med sin farmor, som inte hade några ekonomiska möjligheter att hjälpa Alice. En
solskenshistoria vi alla gläds åt.
Under hela våren har vi genom Dirisa och andra kontakter undersökt olika områden för inköp
av mark. Då vi vid vårt besök i Uganda november 2012 hade kontakt med Viskogen
Agroforestrys ugandiska representanter har vi även anlitat dem för att få råd i samband med
inköp av mark. De har även besökt skolan och diskuterat om eleverna i skolan kan vara
testpiloter för en ny menstruationsbinda Afropad (tvättbar) och man har även diskuterat
installation av sollampor. För att kunna odla måste dessutom vissa kriterier vara uppfyllda vid
markinköp. Det måste finnas gott om vatten i området och tillgång till el. Vidare måste
marken vara ägd av endast en person. Vanligt i Uganda är att besittningsrätt kan finnas hos
flera personer, vilket ställer till elände för köparen. Som svenskar kan vi inte äga marken utan
får leasa den på 99 år, varefter förnyelse sker. Vår tanke är att skolan ska äga marken med
vissa förbehåll upprättade av en auktoriserad advokat.

För att kunna driva ett jordbruk med inriktning på mat till elever och lärare i skolan behöver
vi 10 acres (1 acre =4046 m2). Marken ska förutom odling även omfatta mark till byggnader
för personal, lagerutrymmen, betesmark och inhägnader till kor, grisar och kycklingar.
Uppskattningsvis är kostnaden för detta ca 250 000:-.
Vid årsmötet den 18 april presenterade vi kalkylen för att skolan inom en 3 – 5 årsperiod ska
kunna bli självförsörjande. Årsmötet gav oss i uppdrag att arbeta vidare utifrån förslaget.
Vi behöver få ett bidrag från Forum Syd för att kunna åstadkomma detta. Ansökan är
inskickad.
Styrelsen består idag av två nya medlemmar. Jane Markusson, ugandiska bosatt i Stockholm
och ungdomsrepresentanten Emily Wudie Jonsson, som bott i Uganda 2 år. Jane åker till
Uganda i juni och kommer att ta nya bilder och besöka en del landområden tilltänkta för
inköp.
I strålande solsken deltog vi under helgen i Ormingekarnevalen med loppis och försäljning av
dockor, ugandiskt hantverk och kaffe med hembakad bulle. Totalt inbringade detta 5832:vilket räcker till mat för tio barn under ett helt läsår.
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