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Ett varmt tack till alla som skänkt julgåvor till skolbarnen i Kasubi. Vi är
överväldigade av så många generösa bidrag. För oss som arbetar ideellt är det ett
stort bevis på förtroende. Vår lilla organisation kan idag 2014 tack vare era
bidrag visa upp tre fina skolbyggnader, ge frukost och lunch till 360 barn, betala
löner till 11 lärare och 2 matpersonal samt en städare. Vi är så stolta att vi utan
bidrag från biståndsbudgeten lyckats så bra.
Ett litet extra tack vill vi framföra till alla skolbarn i Sågtorp och Myrsjöskolans
lågstadier, som vid sina julavslutningar tillsammans samlade in ca 8.000 kr till
skolbarnens mat i Kasubi Children´s Centre. Vår egen julmarknad gav ca 5.000
kr.
Skolans ¨pappa¨ Dirisa, all personal och alla skolbarnen sänder tacksamma
hälsningar till alla som bidragit till att deras tillvaro har blivit så mycket bättre.
Myrsjöskolans stipendiat Alice har nu gått ett år i secondary school. Hon har
verkligen kämpat för att få bra skolbetyg. Sista terminen hade hon position 5 av
68 elever – riktigt duktigt jobbat. De 2 nya stipendiaterna är ännu inte utvalda då
de nationella provsvaren inte kommit till Dirisa.
Jane, vår ugandiska styrelseledamot, har precis kommit hem från Uganda. Hon
har tillsammans med Dirisa besökt markområden för försäljning. Vi har sett
bilder på mark i Wakiso, som ligger ca 3 mil från Kampala. Jane har undersökt
registreringen av marken och kostnader för denna samt vilka skatter man måste
betala vid markköp. Vi kommer att på plats anlita advokat för ett rättvisande
kontrakt. Vidare har Jane kontaktat organisationen Kawanda Research Centre
för information om vad fröer, träd m m kostar i inköp. Av informationen
framgår även hur lång tid det tar för t ex ett mangoträd att ge frukt. Kartor och
andra underlag har vi med oss när vi åker. För att bedöma markens kvalitet plus
lämpliga odlingssorter kommer vi att anlita VI-skogen Agroforestrys personal i
Kampala. Tack vare er har vi idag en budget på 150 000 kr för markköp.
Det är bara Marita och Olle som reser den här gången. Ulla måste på grund av
hälsoskäl tyvärr avstå.

Som vanligt kommer vi att skriva resedagbok som går att läsa på Facebook
(Kasubi Friends) och vår hemsida www.kasubifriends.com.
Nu är det nytt år och ny årsavgift. Årsavgiften är 100 kr och går bl.a. till
bankkostnader och informationsmaterial. Överskottet går in i verksamheten.
Vårt bankgiro är 757-0872 och kontot i Swedbank har kontonummer 8327-9
914 186 334-1.
Tack för att du tror på vår förening, som arbetar utan mellanhänder!
Styrelsen
Kasubi Friends

