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Hej alla Kasubivänner! 

Varmt välkomna alla nya månadsgivare. 

Vilken fantastisk sommar vi haft. Nästan lika varmt som när Olle och jag besökte Uganda i 

februari. Våra 350 skolbarn och lärarna har just nu lov och startar den 1 september sista 

terminen, som håller på till 3 december. Enligt Dirisa har de två första terminerna gått enligt 

läroplanen utan större problem. Våra lärare kämpar hårt för att barnen ska nå bra resultat. 

Sista terminen förbereder man mycket för de nationella proven, vilka speciellt berör 

eleverna i avgångsklass 7. Vi behöver köpa nya ämnesböcker då kommunen i Kasubi inte haft 

råd att bidra med detta. En bok kostar ca 50: -. Idag är det för många som delar på en bok. 

Vidare måste vi köpa geometriverktyg till lärare och elever, uppgift om kostnad saknas. 

Vår stora utmaning med inköp av mark har under senvåren och sommaren resulterat i 

mycket arbete. Majs- och bönfrön satts i början av mars på ca 2 acre och har hittills gett 375 

kg bönor, vilket räcker till ca en månads mat åt alla. Majsen håller på att torka och kan 

förmodligen inte malas förrän i slutet av året. Torkprocessen är viktig för att få bra majsmjöl. 

Detta innebär att våra kostnader för tredje terminen endast reduceras med bönorna som 

kostar ca 2000 UGX per kg = 5:50/kg. Kostnaderna för sista terminen omfattar  

Prepareringen av marken inför höstplanteringen sker just nu och Charles Kasujja, agronomen 

från Vi-skogen som vi konsulterar á 260:-/heldag, har gjort skisser över hur marken ska 

användas. Vi har hyrt traktor 250 000 UGX/dag =650:-/dag och personal 7 000 UGX = 20:-

/dag respektive 10 000 UGX=28:-/dag  för bearbetning av marken, vilket är hårt jobb på en 

mark som inte har odlats på ett tag. Vi beundrar Dirisa som har hållit i all rekrytering av 

arbetare och förvaltare, skött löner samt sett till att det har byggts ett hus, omfattande 

bostad och förråd på 40 m2.  Nu står vi inför stora utmaningar eftersom marken måste 

skyddas med träd. Trädsort och kostnad härför får vi från Charles efter hans planeringsbesök 

på marken i veckan. Vi måste även köpa nya majs- och bönfrön. Vi använder oss av 



hybridmajs som står emot insektsangrepp, vilket innebär nya frön varje år. 1 kg majsfrön 

kostar ca 14:-. Idag är totalt 5 acre av 15 acre färdigpreparerade inför höstens plantering. Vi 

ska också testa lite andra grödor som passionsfrukt, vitlök, grönpeppar, liten aubergine, kål 

mm. Vidare ska vi plantera mango, papaya och apelsiner. Innan sista december ska vi betala 

de återstående 40 000:- för resterande 3 acre på marken.  

Här hemma arbetar vi hårt för att få in så mycket medel som möjligt. Boo Hembygdsgårds 

vårmarknad och Ormingekarnevalen gav 6 585:-. Efter en presentation av projektet på en   

grundsärskola i Skarpnäck, målade barnen olika Afrikateman för försäljning till 

föräldragruppen. Detta gav oss 3 020:- i intäkter. Vidare har vi fått 3 000:- från Rädda Barnen 

i Söderköping, 8 500:- från Sågtorpsskolans våravslutning samt 8 000:- från Nacka Rotary. 

Vidare har vi från privatpersoner och Myrsjöskolans Gårdsförening fått 8 500:- respektive 

10 000:- till minne av Leonard Eklund, elev i Myrsjöskolan, som tragiskt avled i en olycka i 

början på  sommarlovet. Dessa pengar vill vi använda till att reparera nuvarande borrhål, 

köpa handpump och installera en vattentank. Denna ska via ett pumpsystem som drivs av 

solceller ge vatten under torrperioder. En minnesplatta för Leonard Eklund ska sättas vid 

handpumpen. 

Våra stipendiater som går i första respektive andra klass i secondary school har verkligen 

nått goda resultat. Rektorer och lärare ger många omdömen som skulle få en elev i Sverige 

att bli väldigt störd. En av eleverna har fått lite speciella omdömen varför vi bett Dirisa 

besöka familjen då vi vet att det fanns problem i familjen redan 2012.  Dirisa är ansvarig för 

det sociala i området och benämns councellor.  

Vi vill be om ursäkt för att kallelsen till vårt årsmöte den 23 april inte nådde alla. Pierre 

Nordström, administratör på Myrsjöskolan valdes in som ny styrelsemedlem. Jakob Tham, f 

d lärare i Sågtorpsskolan valdes in som adjungerad. Emily Wudie Jonsson avgick p.g.a. 

studier. Beslut togs även om att de första 100 kronorna som kommer in från respektive 

månadsgivare betraktar vi som medlemsavgift. Som ni vet går även allt överskott av 

medlemsavgiften till projektet. Detta är mer en teknikalitet i förhållande till revisionen. Våra 

kostnader är 2 % av totalen. Ev kan vi få möjlighet att kalla till en uppföljning av projektet 

under hösten om vi får tillgång till att vara i Myrsjöskolans lokaler. Vi vill åter nämna att vi 

gärna kommer ut och berättar om projektet då vi har ett bra bildspel och som ni vet har vi 

varit på plats. Kontakta gärna Marita, 070-316 34 19 eller Ulla 08-778 03 90.  

Vi är väldigt tacksamma för allt stöd vi får från er som månadsgivare, vilket utgör basen i vår 

budget på 150-160 000:- exklusive marken. Under våren och sommaren har vi dessutom fått 

ett antal generösa bidrag vilket har känts uppmuntrande för oss i styrelsen. Hoppas ni 

fortfarande känner förtroende för oss som förening och fortsätter ge ert viktiga bidrag till 

barnen i slummen i Kasubi som annars inte skulle få gå i skolan. 

KASUBI FRIENDS  
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