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Kära Kasubivänner!  

 

Våra lärare är fortfarande lika engagerade i barnens framtid. De behöver en del verktyg till 

undervisningen i matematik, speciellt i geometri. Vidare hoppas lärarna och vi att kommunen 

i Kampala som tidigare bidragit med textböcker i ämnen som biologi, kemi, fysik m.m. även 

gör det nu då behov finns. Alla 21 barnen i klass 7 klarade nationella proven, vilket i mångt 

och mycket får tillskrivas våra idoga lärare. Varje lördag har klass 4-7 repetition av veckans 

uppgifter mellan kl. 8-12. Efter lunch spelar pojkarna fotboll och flickorna hoppar rep. De nya 

idrottskläderna som vi fått via Magnus i Göteborg var tillsammans med fotbollarna från 

Lisbeth mycket uppskattade. Likaså hopprepen och kritor från förskolan Blåsippan och Ankis 

hemsydda klänningar. 

 

Nu har vi fått merparten av alla viktiga papper kring vårt köp av mark på plats.  

Vi känner oss väldigt stolta över att utvecklingen av projektet har lyckats även med detta mål. 

Vår advokat har skött hela processen på ett mycket professionellt sätt. Vi får betala ca 13 000 

kr i advokatkostnader men då kan vi känna oss säkra på att allt har gått rätt till. I ett land som 

Uganda, som ligger på nr 124 i korruptionslistan, måste det få kosta så allt blir rätt. 

 

En del av de 15 acres som vi köpt gick att så på med små förberedelser, vilket innebär att 2 

acres nu har plantering av majs och bönor. Regnperioden har startat så förhoppningsvis blir 

det skörd i juli/augusti.  Resterande mark måste bearbetas och träd m.m. tas ned för 

kompostering. Charles Kasujja ger oss sedan råd om vad vi bör plantera utifrån de olika 

jordkvaliteterna m.m. Vår förvaltare behöver en bostad, vilken vi planerar bygga efter 

regnperiodens slut. Medel till denna har vi och vår beräkning är ca 30 000 kr. Dirisa och 

Daniel får hålla i det bygget.  

 

Varmt välkomna till årsmötet, vi serverar juice och frukt. Dagordning bifogas. 

Styrelsen Kasubi Friends 

  


