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Hej alla Kasubivänner!
Tack alla ni som köpte grisar till julklapp åt era nära och kära. Det blev totalt 40
stycken plus en sugga och en galt!
Hoppas att ni haft en vilsam julhelg och nu känner att ljuset börjar återvända. Det
är helt fantastiskt att titta ut genom fönstret och se snökristaller blinka mot oss
med hopp om ett bra vinterlov för alla barn. Våra skolbarn i Kasubi har haft långt
lov och börjar i dagarna ett nytt skolår. Inför det nya skolåret har vi inköpt
skolböcker i ämnena vetenskap, matte, engelska och samhällskunskap. Detta gör
att eleverna inte behöver vara mer än tre på varje bok när lärarna har
genomgång i respektive ämne. Hittills har vi skickat ca 11.500 kronor till detta
och vill framföra ett varmt tack en av våra medlemmar som skänkt 4 000 kronor
till böcker.
Våra lärare har fått en lönehöjning med 5 %, vilket i slutskedet innebär 210 000
UGX dvs. ca 600 kronor i månaden. Vi har hållit oss på den låga sidan för att ha
möjlighet att även nästa år höja lönerna. Vår erfarenhet är att för lärarna är det
viktigast att de får lönen varje månad till skillnad från deras statliga kolleger som
vid alla våra besök demonstrerat för att få lönen åtminstone var tredje månad.
Hoppas denna lilla uppskattning plus nya böcker håller motivationen uppe hos
våra lärare.
Lärarna i Kasubi har utsett tre flickor, som får stipendier för att kunna fortsätta
studera. Medlen till detta kommer från lärarna i Myrsjöskolan och två
privatpersoner. Beräknad kostnad för 6 års studier per elev är i dagsläget totalt
ca 10 000 kronor. Alla våra 6 stipendiater kommer att gå i samma skola.

Som vi tidigare meddelat regnade det alldeles för mycket på våra majs- och
bönplantor, vilket gjorde att skörden blev mycket dålig. Vi fick bara 620 kg
majsmjöl och 140 kg bönor. Vad kan man lära sig av detta? Vi styr inte över
vädret utan vi får i möjligaste mån testa oss fram och odla de produkter som
klarar väderomställningar bäst. Vi har vår agronom Charles från VI-skogen som
rådgivare, men inte heller han rår över vädret. Vi hoppas på att 57 sängar kål,
som snart ska skörds ger lite mer inkomster. Vi har sålt sötpotatis för 210 000
UGX (ca 600 kr). I mars är det dags att så för denna säsong. Vi hoppas mycket
på vår nya förvaltare Edward som är utbildad i både jordbruk och grisuppfödning.
Edward kommer att ha Charles som mentor hela detta år. Vi betalar Edward
250 000 (ca 700 kr) i månaden plus fri bostad på 20 m2.
Bygget av svinstian är i full gång, men blev lite försenat på grund av att det
regnat så mycket och det var svårt att få tag i ordentligt bränt tegel. Kostnaden
för denna byggnad är beräknad till 9 miljoner UGX (25 000 kr). Inköp av grisar
sker naturligtvis inte förrän bygget är klart. Tanken med att ha grisar är att få
inkomster till skolans planerade självförsörjning. I Uganda räknar man med att
varje sugga föder ca 10 griskultingar två gånger per år. I Sverige verkar man
kunna föda 14 stycken två gånger per år. Vi får testa oss fram även här.
Flexibilitet är ledordet i vår styrelse för att nå bästa resultat.
Just nu arbetar vi med reparation av brunnen. Den ska rensas och
vattenkvaliteten ska testas . Vi kommer att införskaffa en ny ring och plattor för
avrinning runt brunnen. Vidare planerar vi för en handpump, en elektrisk pump,
bevattningsanordningar och inte minst viktigt en fin platta till minne av Leonard
Eklund, eleven i Myrsjöskolan som tragiskt omkom i en olycka i juni 2014. Allt
detta ska stå färdigt till allhelgonahelgen då några lärare och en studierektor från
Myrsjöskolan följer med oss till skolan och farmen.
Just nu pågår preparering av marken inför planteringen av mango- och
apelsinträd. Vi förbereder även den nya planteringsperioden inför ny
skördeperiod.
Styrelsen
Kasubi Friends

KALLELSE
ÅRSMÖTE
2015
Tid:

Onsdagen den 21 april kl 18.30

Plats:

Myrsjöskolans matsal

Mensättravägen 42

Buss 444/ 471 från Slussen. Hållplats Korset

Saltsjö-Boo

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare,
protokolljusterare tillika rösträknare.
3. Verksamhetsberättelse
4. Resultat- och balansräkning
5. Revisionsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7. Fastställande av årsavgift.
8. Motioner från medlemmar och förslag från styrelsen
9. Val av styrelsemedlemmar för en tid av ett år.
10.Val av revisor för en tid av ett år.
11.Övriga frågor
12.Mötet avslutas

Vi kommer att visa bilder och berätta om vårt skolprojekt.

Vi bjuder på lite frukt och juice.

Varmt välkomna!

Styrelsen

