NYHETSBREV NR 19
MARS 2016

Obs! Årsmöte den 18 april
Hej alla Kasubivänner,
Ett varmt tack för alla gåvor som kom till skolbarnen i Kasubi under julen. Det var resultatet av
julmarknader i Sågtorpsskolan som inbringade 8255 kr och Myrsjö låg‐ och mellanstadium Rödmyran
där resultatet blev 9668 kr. Vi fick även ett generöst bidrag om 25 000 kr från Addcent Consulting.
Lastberget Konferens & Upplevelse har skänkt 5000 kr och Rädda Barnen i Söderköping har bidragit
3000 kr. Pias stickade tomtar har inbringat 5000 kr. Inköp av julgrisar och bidrag till fem nya
stipendiater och mycket, mycket mer. Vi känner oss ödmjuka inför det förtroende ni givare visar oss.
Till råga på allt har vi också fått ett stort antal nya månadsgivare som vi särskilt vill hälsa välkomna. Vi
vill samtidigt påminna om att medlemsavgiften är 100 kronor per år, vilket vi omfördelar från insatt
belopp och i slutändan går pengarna in i verksamheten, då våra administrativa kostnader ligger på en
mycket låg nivå.
Uganda har nu haft val och samma diktator sitter kvar vid makten i ytterligare fem år. Han har redan
30 år på samma post. Som diktator kan man bestämma att skolstarten skulle skjutas fram från 1
februari till 22 februari. Detta innebär att skolåret blir annorlunda, vilket vi inte idag fått kännedom
om.
Under lovet har reparationer gjorts av alla golv och väggar i skolsalarna. Vidare har nya större bänkar
köpts in till barnen i klasserna 6 och 7. Vi upptäckte att de större barnen hade svårigheter att sitta i
bänkarna på ett bra sätt. Vi har även köpt in nya bord och stolar till småbarnen. Under loven måste
även grovrengöring av kanalerna göras, vilket är en ganska besvärlig uppgift. Vår duktiga assistent
Asuman har också reparerat och fyllt i siffror, bokstäver och figurer på alla cementväggar för att göra
ett gott intryck av skolan. Underhåll i Afrika är det absolut svåraste att få kontinuitet i varför vi
ständigt jobbar med uppföljning av skolans underhåll. Totalt har vi lagt ner ca 20 000 kronor på
renoveringen.
Hittills har sex flickor fått stipendier för att gå i secondary school under sex år. Flickorna väljs ut av tre
lärare i vår skola och för samtliga får vi en beskrivning av deras hemförhållanden. Marita har
dessutom besökt alla hemmen under sin resa hösten 2015, vilket hon berättat om i sina dagböcker

på hemsidan www.kasubifriends.com och Facebook (Kasubi Friends). Namnet på skolan där
stipendiaterna går är Our Lady of Fatima. Skolan är katolsk och har även boarding för 100 elever. En
stipendiat går i en annan skola.
Av de sex flickor som redan gått ett antal år var vi tvungna att p g a hemförhållandena sätta 3 av
flickorna i boarding school. Detta innebär att man bor i skolan, får frukost, lunch och middag samt
övervakas inom skolans område. Du måste begära anstånd om att få lämna området. För vår del
känns det bra med tanke på att området runt omkring är stor slum med kriminalitet och prostitution.
Att gå sex år dagtid i skolan kostar totalt 10 000 kronor per elev under hela tiden. Under 4:e året
väljer man inriktning för framtiden t ex sjuksköterskeutbildning. Då går man i en annan skola och
medel överförs dit. Vid val av längre utbildningar än 2 år kan det bli aktuellt att vi måste bidra med
mer medel. Av den anledningen har vi byggt upp en liten buffert för detta. Att gå i boarding dvs. bo
på skolan kostar totalt ca 2 100 kronor mer per år . I år fick vi medel till 5 nya stipendiater av 4
privatpersoner samt Nacka Rotary. De utvalda eleverna framför via Kasubi Friends ett varmt tack för
en möjlighet ingen av dem kunnat drömma om. Vi följer alla stipendiater via terminsrapporter tre
gånger per år och samtliga flickor presterar mycket bra och ligger i topp i sin klass. Nu hoppas vi att
det även ska bli möjligt för sponsorerna att kommunicera via mail, vilket just nu undersöks.
På farmen arbetar vår förvaltare Edward nu med att ta hand om höstens skörd av majs. Han har även
fått medel till att anställa två nya permanenta arbetare, nu totalt fyra. Vi har fått en bra arbetsplan
och budget för 2016, vilken gjorts av Edward och hans mentor agronomen Charles Kasujja.
Vi har fått fler griskultingar och under våren kommer vi att sälja de galtar vi fick i höstas. Suggorna
behåller vi. Vi startar nu bygget av bostaden till grisansvarig, vilken byggnad även kommer att rymma
ett mat‐ och verktygsförråd. Vidare löser vi fördelningen av vatten från dammen via ny pump och
pipelines till bl. a fruktträdgården och övriga grönsaker som tomater, grönpeppar mm. Vi vill ha
bättre skörderesultat från farmen innan vi gör några fler investeringar i t ex ett hönshus. Allt är inte
lika enkelt som i Sverige, vilket blir mer och mer uppenbart för oss, men det är mycket
entusiasmerande och utmanande. Tänk att få lära nya saker och lösa problem varje dag – inte illa.
Nu är det dags för årsmöte vilket framgår av bilagda kallelse. Mötet blir den 18 april.
Det är nytt år och vi hoppas att du inte glömmer att stödja vår verksamhet och ge barnen i slummen
ett drägligare liv. Vårt bankgiro är 757‐0872. Du kan även ordna en stående överföring från din bank
till vårt bankkonto i Swedbank 8327‐9, 914 186 334‐1. Om du väljer det senare alternativet, glöm då
inte att nämna ditt namn, så att vi får en möjlighet att tacka dig.
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