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Hej alla Kasubivänner! 

Äntligen i augusti kom värmen till oss, vad vi längtat. Bad, värme och sol är den livsgnista vi 

nordbor behöver.  

Barnen i vår skola har precis avslutat sitt andra terminslov och nu återvänt till skolbänken. 

Apropå bänkar så satsar vi kontinuerligt på underhåll av dessa. Eftersom ibland 5 barn trängs 

på en bänk är slitaget lite större här än i en skola i Sverige. Barnen hälsar att de är så 

tacksamma för de nya bänkarna och skolböckerna, vilka gör att endast tre barn istället för 

nio måste använda samma bok under lektionerna. Enligt lärarna är barnen nu friskare 

mycket tack vare att de får både frukost och lunch. 

 Snart får vi träffa alla barnen och med egna ögon se hur de mår. Marita, Ulla och vår 

förskolelärare Annelie åker ner i mitten av oktober. Den här gången får vi sällskap av fem 

lärare från Myrsjöskolan och Sickla skola. De kommer i slutet av oktober och stannar en 

vecka. Det ska också bli roligt att lärarna får träffa sina kolleger från Sverige. Tänk vilket 

utbyte det kan bli speciellt kring pedagogik, eftersom mycket av undervisningen i Uganda går 

ut på att skriva allt på svarta tavlan. 

Vi har fått rapporter om våra stipendiater och det är med glädje vi ser att samtliga ligger på 

topp i sina respektive klasser. Vi kommer att besöka dem i såväl deras skola som i hemmen. 

Vi kommer att skriva dagbok så att ni kan följa våra upplevelser på vår omgjorda hemsida 

www.kasubifriends.com. Gå gärna in på sidan redan nu och kommentera om ni saknar viktig 

information om projektet. Vi har även en engelsk variant av sidan. Dagboken kommer också 

att finnas på Facebook, Kasubi Friends. 

Ute på vår farm är det skördetid för kassawa, majs och sötpotatis. Eftersom man kan få två 

skördar per år i Uganda är det inte långt mellan skörd och plantering av nya grödor. Som vi 

tidigare nämnt ser vi fortfarande att vi måste experimentera lite med vilka grödor som 

passar vår jord bäst. Vi testar just nu en acre med passionsfrukt och tomatodling. Vi har inte 

http://www.kasubifriends.com/


frångått tanken med att barnens mat i skolan ska komma från farmen men det är möjligt att 

vi måste ändra till mer passande växter. 

Suggorna och galten är på plats i svinstian och vi hoppas få griskultingar under hösten. Vi har 

satt stängsel runt grisstian för att inte vilda djur eller tjuvar ska kunna ta sig in i området. Det 

kostade en hel del men bedömdes nödvändigt av säkerhetsskäl. 

Vi ska vid vårt besök gå igenom hur ett fungerande bevattningssystem ska se ut. Detta 

behövs för bevattning av grödor under torrperioden. Vi har idag en grävd brunn, som byggts 

av tegel, ej cementringar som ger en stadigare och mer hållfast brunn. Brunnen ger i 

dagsläget inte tillräckligt med vatten, varför vi måste ta ett beslut om vattenförsörjningen till 

både människor, djur och bevattning av grödor. Vi ska undersöka om vi ska gräva en ny 

brunn och eventuellt använda oss av solpaneler för att få ström till en elektrisk dränkbar 

pump som förser 2500 liters vattenbehållare med vatten för utpumpning till grödor via 

slangar.  

Under sommaren har vi tacksamt fått två nya sponsorer Dalarö Agency AB och Svensk 

Fettåtervinning AB, båda från Norrköping, som bidragit med 5 000 respektive 6 000 kr. 

Bidragen har gått till skolböcker och mat till skolbarnen. Vidare har vi från Rotary i Nacka fått 

bidrag med 10 000 kr till lärarlöner. Tack för att ni litar på oss och stöttar vårt projekt som 

inte har några mellanhänder. 

 

GLÖM INTE BORT ATT LÄSA VÅR DAGBOK MED BILDER  FRÅN UGANDA PÅ 

WWW.KASUBIFRIENDS.COM ELLER FACEBOOK Kasubi Friends FR O M DEN 20 OKTOBER. 
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