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Julen närmar sig med stormsteg och mörkret känns lite tungt. Men för skolbarnen i Kasubi
Children´s Centre ser allt ljust ut. De har precis fått besök av Erik från Centigo, som
tillsammans med Lisbeth och Marita besökte skolan i november 2012. Erik hade med sig
hopprep från förskolan Blåsippan. Det blev mycket uppskattat. Barnen skulle ha idrottsdag
den 16 november och lade snabbt till en tävling i hopprepshopping. De var mycket uppspelta
inför idrottsdagen och på idrottsplatsen hade man lagt betongplattor över avloppskanalen så
nu försvann inga bollar ner i smutsen. Det fanns även en liten upphöjning i betongen som
man kunde vila vid. Erik kom precis när det var matdags och det fungerade så bra. Alla lärare
var i full gång med lektioner och Dirisa (pappan till skolan) var glad och mycket nöjd. Eriks
kommentar till oss är ¨Allt fungerar så bra¨. Önskemål finns alltid om en dator för att
underlätta Dirisas administrativa göromål samt mer fotbollar.
Den 11 oktober presenterade vi uppföljning av skolprojektet för samtliga 620 elever i Myrsjöskolan . Den 14 oktober genomförde högstadieeleverna åter ett Operation Dagsverke till
förmån för skolbarnen i Kasubi. Alla 620 elever fick halva dagen ledig för att jobba ihop
pengar till skolbarnen i Kasubi. Vi tog emot eleverna när de kom till skolan och fick höra vad
man arbetat med. Lite exempel var krattning, klippning av buskar, städning, biltvätt,
cykelreparationer och två arbetade på Coop. Totalt samlade man in 85.620:- . Helt fantastiskt
bra jobbat! Vilken lycka, nu har vi pengar till att köpa mark, vilken för 10 acres kostar ca
150.000:-.
Torbjörn, vår byggnadsingenjör, har ritat en lagerbyggnad för att ta hand om grödorna som vi
planerar att odla, majs och bönor till att börja med. Lagerbyggnaden inkluderar även en liten
bostad till en förvaltare av marken. Beräknad kostnad härför återkommer vi till efter vårt
besök.
Lärarna i Myrsjöskolan beslutade sig för att samla ihop 9.500:- till ytterligare ett stipendium
till en avgångselev från primary 7. Detta ger möjlighet för eleven att studera vidare i 6 år i
secondary school inkluderande 2 års advanced studier. Vi ska ta reda på vad det innebär vid
vårt besök i januari så det återkommer vi till i nästa nyhetsbrev. Ett ytterligare stipendium har
skänkts av en medarbetare på skolan. Nu kommer vi att ha tre elever som får studera vidare,
Alice har gått 1 år redan. Vilken utveckling för ett barn som annars skulle få försörja sig själv
efter 7 års studier. Vi har föreslagit att Dirisa och lärarna ska välja ut flickor som stipendiater,
då det är svårare för dem att klara försörjningen utan att hamna i ett för tidigt föräldraskap.
I september deltog vi på Boo Hembygdsgårds höstmarknad med hemgjord sylt, mos och
chutney av Ulla och stickade dockkläder av Pia. Det hela gav 2.755:-, vilken insats i blåsten.
Vill även nämna att våra ansökningar om bidrag till projektet ännu inte gett något gensvar
vare sig från Forum Syd, Postkodstiftelsen eller Rädda Barnen. Det är svårt att konkurrera
med demokratiprojekt av arten utbildning i Mänskliga Rättigheter, jämställdhet .m.m. Vi

anser nog att skolutbildning är grunden för att kunna utöva demokrati, men alla håller inte
med. Av den anledningen är ni som månadsgivare oerhört viktiga för oss. Ni utgör kärnan i
projektet och då menar vi stabiliteten och hållbarheten. Stöd oss och vi garanterar att alla
pengar kommer fram utan mellanhänder och vi har kontroll hela tiden.
Den 20 november var vi och lyssnade på en forskare, Pauline Dixon från Newcastle, som tittat
på hur privata skolor i slumområden klarar sig rent kunskapsmässigt i förhållande till
regeringsstödda skolor. Resultatet var klart bra till fördel för privata skolor både vad avsåg
lärarkompetens och närvaro på lektioner. I många klasser i de regeringsstödda skolorna fanns
inga lärare närvarande eller så låg de och sov. Det finns en stor debatt om förnekandet av lowcost private schools av t ex vissa FN-organ. Tyvärr kan man konstatera att om regeringarna
inte sköter de allmänna skolorna och t ex inte betalar lärarna blir skolkvaliteten därefter. Sist
när vi var i Uganda hade lärarna inom det allmänna inte fått lön på tre månader. Dessutom
kostar det att gå i allmänna skolor även på grundskolenivå för böcker, lunch och skoluniform.
Vidare noterade vi att vår stipendiat Alice, som går i secondary school blivit ombedd att ta
med sig 4 rullar toapapper och 2 sopkvastar till varje termin, dvs tre gånger per år.
Vår styrelseledamot Jane åker hem till Uganda över julhelgen och förbereder lite kontakter
med advokater och byggherrar inför vår resa i januari. Vi kommer även att få möjlighet att
låna hennes bil vid vårt besök, vilket vi uppskattar mycket.
Ulla, Olle och Marita åker till Uganda i slutet av januari och ska då med hjälp av kontakter
inom VI-skogen välja ut lämplig mark, lämpliga grödor samt ha advokatkontakter.
Inför julen hoppas vi att ni skänker de 342 barnen en tanke och i stället för alla julklappar ger
ett bidrag till Kasubi Friends. Vi har det svårt att få ihop medel till lärarlönerna, som per år
kostar ca 55 000kr. Känner ni till något företag som vill ge ett bidrag och på så sätt visa att
man gör en god insats? Hör gärna av er till någon i styrelsen. Det finns halsband att köpa för
100:-, se hemsidan www.kasubifriends.com
Besök vår julmarknad i Boo Församlingshus, Orminge, mellan 10-14 den 14 december.
Vi vill tacka alla bidragsgivare med en varm julkram och hoppas ni får en riktigt
GOD JUL o GOTT NYTT ÅR
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