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Hej alla Kasubivänner! 

Ur mörkret ser vi nu ljusens tid närma sig - äntligen vill man säga efter denna dystra november. 

Vår holländska vän Wilma har under hösten besökt både vår farm och skolan. Hon rapporterar att 

skolbarnen enligt lärarna är i bra kondition och att skolarbetet har löpt på bra under hösten. Vi fick 

bilder från alla klassrum. Fortfarande kan man se att behov av rengöring och målning åter måste ske 

under det kommande lovet. Med 350 barn blir det tyvärr en del smuts i klassrummen, som även 

används som matsal. Då Wilma kom på morgonen var majsgröten på gång och köket med sina två 

ansvariga i full fart med att röra i grytorna.  

Wilma besökte tillsammans med Dirisa vår farm. Där fick vi bilder på det nya huset till kommande 

förvaltare och lagerdel om tillsammans 40 m2. Dirisa har för egna medel byggt ytterligare två rum så 

att han och säsongsarbetarna har någonstans att bo när de är på farmen. Vidare har det byggts tre 

toaletter och ett tvättrum. Behov av detta finns naturligtvis när det är aktuellt med plantering, 

ogräsrensning och skörd. Då anställs säsongsarbetare, som också måste ha möjlighet till 

övernattning. 

På farmen finns nu planterat majs, kassava, sötpotatis, 57 sängar kål, matbananer och tomater. Ca 

fem acres är uppodlade. Vidare har man satt elefantgräs, vilket är foder men även hindrar insekter 

att angripa odlingarna. 

Det har varit till stor hjälp att få nyheter om projektet på plats och lite fräscha bilder, Wilma har även 

hjälpt till att ta fram uppgifter om var vi kan köpa läroböcker. Idag delar nio elever på en bok.  

Vår kära styrelsemedlem Jane har också varit i Uganda och besökt vår farm. Enligt Jane har det 

regnat extremt mycket under november och det har varit stora översvämningar i Kampala.  För vår 

del har regnen missgynnat denna odlingssäsong både vad avser majsen och kålen. Ute på farmen 

kämpar man med att göra bra avrinningskanaler för framtida odling. Vi får naturligtvis söka oss fram 

det första året och anpassa grödor efter klimatsvängningar. Trädplanteringen skall starta snarast. 

Under hösten har Ulla och Pia deltagit i Hembygdsföreningens Höstmarknad med sylter, saft och 

dockor med hemstickade dockkläder. Detta gav 3 400 kr i intäkter. Vidare har Boo församling haft två 

konserter till förmån för Kasubi Friends, vilket inbringade 3 300 kr. Vi är även utlovade en konsert i 

vår. Lastberget Konferens har som tidigare år gett oss 5 000 kr i inbesparade julkort, som alldeles 

utmärkt sker via e-post.  



Vi har varit och informerat alla elever i Myrsjöskolan om vad vi använt insamlade medel till och vilka 

planer vi har för innevarande års operation dagsverke. Detta skedde den 6 oktober. Barnen har olika 

jobbuppdrag som får genomföras på en förmiddag. Betalningen för utfört jobb brukar vara ca 150 kr. 

Vi intervjuade en del elever när de kom och lämnade pengarna och det framkom då att väldigt 

många klippt gräsmattor, tvättat fönster och bilar och städat. Totalt samlade eleverna in 90 516 kr. 

Helt fantastiskt och det är femte året i rad skolan ställer upp för Kasubi Friends.  Lärarna i 

Myrsjöskolan samlade in 10 547 kr till en ytterligare stipendiat. Kasubi Friends lyfter på hatten för 

Myrsjöskolans elever och lärare och personal! 

För en del av de 90 516 kr har vi betalt resterande mark 3 acres av de totala 15 acres med 40 200 kr 

samt byggt huset på 40 m2 för ca 20 000 kr. Resterande pengar ska vi använda till att bygga en 

svinstia, inköp av grisar och plantering av skyddande träd runt hela farmen på 60 000 m2 = 10 

fotbollsplaner. 

Vi arbetar hela tiden mot att försöka göra skolan självförsörjande på en 3-5års period. Vi har 

naturligtvis en hel del kostnader de första två åren innan vi kan få intäkter från t ex försäljning av 

grisar. Allt är inte lätt så vi får pröva oss fram och är mycket tacksamma att vi har Charles, vår 

agronom, som vi anlitar som rådgivare. 

Våra planer nu är att plantera fruktträd, 100 mango- och 100 apelsinträd. Till det behövs en hel del 

markförberedelser och arbetskraft. Eventuellt kan vi testa att driva upp fruktodlingen ekologiskt. 

Vi i styrelsen vill framföra ett stort tack till alla som tror på oss och peppar oss inför många 

utmaningar. Varför inte ge bort en gris i jul till någon som man inte vet vad man ska ge? En 

griskulting kostar 200 kronor. 

 

GOD JUL OCH ETT RIKTIGT GOTT NYTT ÅR! 

PÅ ÅTERSEENDE ÖNSKAR 

KASUBI FRIENDS 

MARITA ULLA LISBETH PIERRE JANE TORBJÖRN JAKOB 

 

 

 

 

 

 

 


