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Hej alla Kasubivänner!
Våren är här, tulpaner, påskliljor och hyacinter ler mot oss. Fåglarna sjunger,
solen skiner och vi känner oss väl till mods. Kan det bli bättre?
I Uganda är det regnperiod nu och vi hoppas att det blir lite mindre regn än i
höstas. Majsen och bönorna vill ha regn, men i måttliga mängder. Uganda
förbereder sig för val 2016. Läget i landet är relativt lugnt utom vid västra
gränsen mot Kongo och norra mot Sydsudan. Varningar för terrorhot finns hela
tiden i en stad som Kampala.
Våra skolbarn i Kasubi har fått nya böcker. Nu kan tre elever dela på en bok
istället för som tidigare nio barn per bok.
Skolan är nymålad både inne och ute och nya bänkar finns på plats. Lärarna
hälsar och tackar för den höjda lönen. Skolbarnen har sitt
första terminslov nu t o m den 18 maj.
Våra sista tre stipendiater har gått en termin i secondary
school. De är superduktiga, vilket känns mycket
inspirerande. I höst får vi träffa alla dels i deras skola men
vi får även besöka deras hem. Det är helt fantastiskt att
kunna bidra med möjligheter så att totalt sex flickor får
möjlighet att studera vidare. Nacka Rotary har bestämt
sig för att ha en egen stipendiat à 10 000 kr fr. o m nästa
år, vilket vi applåderar.
Vår farmansvarige Edward bor på farmen och arbetar med
att planlägga odlingarna, ta in säsongspersonal och
förbereda för inköp av grisar. Svinstian är klar, se bild. Vi
är stolta över byggnaden, som ser proffsig ut. Den blev
lite dyrare än beräknat då den afrikanska kulturen
spelade oss ett spratt, d.v.s. ingen kommunikation om

den ökade kostnaden. Årsmötet beslutade att inte betala den överskridna delen.
Vår budget för byggnaden var avtalad.
En föreläsning för Föreningen Aktiva Kvinnor i Norrköping har under våren
bidragit med 4 500 kr. Vårt deltagande i Gustavsbergs-loppisen gav 3 300 kr. Vi
har även fått bra reklam genom en liten artikel om Kasubi i Lastberget Konferens
& Upplevelses nya presentationsmaterial.
Vill ni presentera vårt projekt via vårt bildspel på er arbetsplats eller vill ni ha
hjälp med presentationen kontakta Ulla 08-7780390 eller Marita 0703163419.
I höst kommer två lärare, en vice rektor och en administratör från Myrsjöskolan
att under novemberlovet följa med Ulla och Marita till Uganda för att besöka
skolan och farmen. Det är ett efterlängtat besök från lärare, elever och Dirisa. Vi
kommer även att med stöd av Nacka Rotary få möjlighet att köpa och testa
Solvattenprodukter, vid vårt besök i Kasubi. ( www. solvatten.se)
TACK FÖR ATT NI LITAR PÅ ATT VI GÖR ALLT FÖR ATT ERA BIDRAG ANVÄNDS PÅ
RÄTT SÄTT.
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