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Vilken fantastisk vår och sommar vi har haft i år. Ett hav av tidiga blommor, jordgubbar, 
hallon, blåbär och lingon m m som nu ger kraft till vår hälsa inför höstmörkret. 

Våra 350 skolbarn har sedan förra nyhetsbrevet gått sin andra termin i uppfräschade 
klassrum med nya cementgolv och färg på väggarna. Renoveringen kostade 15 000:-.Trä är 
dyrt i Uganda och ska man ha bra kvalitet kostar  30 stora lackade bänkar för större elever 
5.000:-. En bänk rymmer oftast 3 elever.  Nu har skolbarnen lov i 3 veckor och börjar sista 
terminen i slutet av september.  

På farmen har det under våren fötts 8 grisar. Tyvärr fick en av suggorna endast en 
griskulting. Det krävs mycket arbete med skötseln av grisarna. De måste vaccineras och 
avmaskas samt ha specialmat plus t ex majs. Vatten är en annan viktig del i kosten. Vi 
undersöker nu om vi på farmen kan odla mer lämplig föda till grisarna så att det inte blir 
så dyrt med grismaten. Vi har sålt grisar för ca 1.200:-Grisskötarens/verktygs- och matbod 
är under uppbyggnad.  

En hel del matbananstockar har skördats under våren ca 80 st hittills, vilka fortfarande är 
lite små i bananstorlek, men har ändå gett ett tillskott på ca 1.200:-. Sötpotatis har sålts 
för ca 800:-. Det är roligt att det börjar komma in lite pengar men vi behöver nu utvärdera 
farmen. 

I ett projekt som detta kan det inte undvikas att man ibland stöter på problem. Ett sådant 
är t ex när Dirisa förbisåg att informera oss om att han fått support från Lubaga Hospital 
för 30 HIV-smittade barn i skolan. Naturligtvis är detta redan tillrättat i vår överföring av 
medel till skolan. Med anledning av detta beslutade vi i styrelsen att tillsätta tre nya 
personer till styrelsen i Kasubi Children´s Centre och Kasubi Children Centre Ltd, som ska 
representera Kasubi Friends. Daniel Nsubuga, vår kontakt sen 2002, har varit oss behjälplig 
och nu har vi Florence Kibande, som arbetar med redovisning professionellt, och Charles 
Otim lärare på Makerere Universitet i sociala frågor med inriktning på flickors situation i 
landet. Både Charles och Florence har accepterat att arbeta volontärt till att börja med. 
Daniel har samma arvode som Charles Kasujja, vår agronom, dvs 100 000 UGX = 250:-/hel 
arbetsdag.  



Styrelsen har också beslutat tillfråga Daniel om han kan göra en utvärdering av farmen 
under 2-3 dagar per vecka i september, vilket han accepterat. Detta för att tillsammans 
med Charles Kasujja utröna hur vi ska få bättre resultat från majs- och bönskördarna. 
Vidare ger det också möjlighet till att utvärdera om det bästa är att ha arbetare anställda 
med månadslön eller om det är bättre att endast ha tillfälliga arbetare vid skörd, rensning 
av ogräs, plantering m m. Daniels närvaro blir också ett stöd till Edward samt en 
utvärdering av ev behov av kompetensutveckling. Avrapportering sker varje vecka till 
styrelsen för Kasubi Friends. 

Projektet har växt och det krävs bättre uppföljning på plats och en professionell 
redovisning både från Dirisa och Edward, varför vi söker efter en revisor genom vår advokat 
Isaac Bakayana. Det går inte att bortse från att Uganda är ett land där man tar lite 
lättvindigt på redovisning – ligger på plats 144 bland länder i korruption. 

Vi behöver också bättre kontakt med både eleverna och rektorerna på den skola där vi har 
våra stipendiater, varför vi bett Florence Kibande undersöka hur vi får bra kontaktvägar via 
mail etc. Vidare fick vi en avgiftshöjning på 50 000 UGX, som inte specificerats om det 
avser per termin eller per år. När en av våra stipendiater – Winfred – blev sjuk ringde man 
Dirisa mitt i natten, som fick åka med henne medvetslös till sjukhuset. Hon har återhämtat 
sig men vi ska undersöka varför det inte finns personal på inackorderingsskolan som ser till 
att man snabbt får sjukhusvård. Vi har ännu ej fått besked om datortomografin på 
Winfreds hjärna, vilket tillsammans med medicin, specialist  m m hittills kostat 1 000 000 
UGX = 2.500:- i läkarkostnader, vilket vi skickat. Vem kan betala detta i slummen? Dirisa 
brukar säga att på det allmänna sjukhuset, Mulago Hospital,  finns varken läkare eller 
mediciner, varför sjukhuset bland allmänheten kallas ¨Dödens Sjukhus¨. 

Under sommaren har Olle Mårtensson, som var med från början i projektet, gått bort. Till 
minne av Olle har Kasubi Friends fått ca 28.500:-, vilket kommer att gå till mat, böcker 
och nya bänkar till skolbarnen. Vårt ödmjuka tack till alla som hedrat minnet av Olle enligt 
hans sista önskan. 

Vi har haft flera styrelsemöten under försommaren för att rätta till den uppkomna 
situationen och vill på detta sätt informera er om att vi vidtagit åtgärder för att förvissa 
oss om att vi kontinuerligt får information om allt. 

Vi hoppas att ni som månadsgivare känner fortsatt förtroende för oss i Kasubi Friends. Om 
ni har några frågor kring projektet vänligen kontakta Marita på 0703163419. 
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