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Alla talar om det som betyder mest för ett barns utveckling – UTBILDNING – att kunna
läsa och skriva.
Våra 350 barn får utbildning tack vare dig som gammal och ny månadsgivare, företagare,
skolelevers operation dagsverke och insamlingar samt privatpersoner som stöder våra 11
stipendiater. Ni betyder allt för de fattiga och föräldralösa barnen i vårt skolprojekt i
slummen i Kasubi, Uganda.
I skolans 7:e klass har de nu avslutat sina nationella prov som ligger till grund för att kunna
ansöka om att få fortsätta i secondary school, vilken är 6 år. Om inte någon släkting
hjälper någon av våra skolelever med skolavgifter finns inte någon möjlighet att studera
vidare. Men enligt vår verksam-hetsledare Dirisa går det att klara sig om man kan läsa och
skriva. För ett jobb på marknaden krävs att du kan detta.
Skolans elever har nu på lov fr o m 12 december till början av februari. Under lovet ska vi
använda en del av Myrsjöskolans insamling operation dagsverke, vilken gav 91 290 kronor.
Vi ska göra följande:
Färdigställa ett duschrum, köpa nya tallrikar och muggar, fräscha upp toaletterna, beställa
nya skolböcker och 100 nya skolbänkar av bra kvalitet, ordna handtvätt vid porten till
skolan samt planera en hygien- och hälsoundervisning med hjälp av Daniel Nsubuga,
hälsoutbildare. Resten av pengarna går till mat och ev. önskemål från lärarna om
fortbildning.
Under hösten har en utvärdering av farmen gjorts med hjälp av det nya teamet Daniel,
Charles och Florence, som representerar Kasubi Friends i styrelsen för Kasubi Children´s
Centre Ltd, dvs. företaget farmen. Teamet har varit 2 – 3 dagar per vecka på farmen och
följt arbetet där. De har konstaterat att en konsultation av en veterinär för undersökning
av grisarna var nödvändig. Denna har nu genomförts. Idag finns 13 smågrisar, 1 galt och 3
suggor, varav 2 väntar grisar i början av februari. 11 grisar har sålts under detta halvår. För
smågrisar (2,5 månader) erhåller man ca 250 kronor.

Vidare har teamet konstaterat att vår farm manager haft stora problem med att leda
arbetet på farmen speciellt vad avser arbetskraften. Flera arbetare har bara försvunnit och
inte gått att nå. Det har förekommit att både vuxna och barn i omgivningen tjuvat frukt m
m, varför vi är i behov av en vakt. En utvärdering av farm managern visar att vi bör hitta
en mer erfaren person som kan bo permanent på farmen helst med en familj. Vår agronom
som vi konsulterar anser också att hans råd om plantering av majs och bönor inte följts
enligt rekommendation.
Farmen drabbades också av en storm med stora hagel i början av september, vilket
medförde skador på grisstian. Reparation pågår av denna.
Ett hus, bestående av två rum, har byggts till grismannen och en verktygs- och matbod till
grisar. Byggnaden kostade 15 000 kronor, se nya bilder på hemsidan.
Totalt har farmen under året gett ca 1.2 ton majs och ca 500 kg bönor. Dessa grödor har
kompletterat skolmaten. Vidare har vi skördat och sålt bananer för ca 2 000 kronor.
Passionsfrukten är på gång och så även sötpotatis. Fruktträdgården är i sin linda.
Farmen har inte tillräckligt med vatten i den gamla brunnen, varför vi begärt in en offert
på en ny brunn.
Vi ska också undersöka om vi kan erbjuda jordbruksutbildning och anställning på farmen till
några av våra elever som lämnade skolan 2012 och idag får ta en anställning då det krävs
att man är 18 år. Detta kan vara en lösning av arbetarproblemet på farmen.
Vi vet inte vad man kan förvänta sig under en tvåårsperiod men känner att vi med det nya
teamets utvärdering kommit fram till hur vi bör gå vidare. Vi ser farmen som en stor
utmaning och hoppas att 2017 blir ett bra år för farmen. Vi får inte glömma att tanken
med att köpa mark var att försöka göra skolan självförsörjande. Vårt hopp är att ni genom
vår transparens har förtroende för oss även i framtiden.
Dalarö Agency har bidragit med 5000 kr. Boo församling har stöttat oss vid konserter och
gudstjänster med 2 105 kronor. Vi har även fått större donationer från privatpersoner.
Vi har haft tre julmarknader som hittills gett 6 530 kronor. Pias hemstickade tomtar har
gjort succé. Pia har under året gjort 52 tomtar – helt fantastiskt – vilket gett ca 10 000
kronor till projektet. Kan du bidra med rött, grått eller vitt garn kontakta Pia på
08-7152269 så hämtar vi.
Ulla, vår kassör, kommer på grund av sjukdom att lämna sitt uppdrag som kassör från och
med årsskiftet. Ulla har varit med i projektet från allra första början och lagt ned många
timmar av frivilligt arbete. Vi tackar Ulla för ett mycket bra jobb och hoppas att vi även
fortsättningsvis har kvar Ulla som en stor support med all den kunskap hon tillfört under
sitt engagemang i projektet.
Vi söker nu en ny kassör till projektet och hoppas att du som vill göra en ideell insats och
gillar ekonomi och nya utmaningar hör av dig till Pierre, 070-431 85 50.
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