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Sommaren är här, prästkragar, pioner och vallmo skänker oss välbehagskänslor –
vilken tur att vi har årstider. Väldigt svårt att ibland tänka sig ett liv i samma
temperatur och klimat året runt. Lite så är det i Uganda med undantag för regnoch torrperioder. Men värmen kan vi inte konkurrera med – vilket vi ibland saknar.
Barnen i klass 6 C i Myrsjöskolan ordnade ett ¨Kasubilopp¨ i Velamsund den 10 juni.
De hade ordnat allt själva med en hel del sponsorer plus försäljning av korv och
läsk och barnpassning. Vilka fantastiska barn! Det hela resulterade i 10.794:- med
avdrag för polistillstånd á 700:- Loppet omfattade 2.5 km och varje runda kostade
20:-, som gick till Kasubi Friends.
Våra skolbarn i Kasubi har nu startat sin andra termin. En tidigare uppskattad
lärare Iga har återvänt till skolan mycket tack vare att vi kunnat höja lönerna med
ytterligare 5 %. Dessutom har vi fått lite bidrag till lärarnas löner från en tysk
organisation. En annan grupp från Tyskland som besökte skolan när Marita var på
plats har bidragit med 15 000:- till lärarlöner.
Våra stipendiater i skolan Our Lady of Fatima mår bra och uppföljning sker av vår
rektor Sarah. En del pengar har lämnats till extra stöd i ämnen som matte och
fysik. Skolan saknar tillräckligt många stationära datorer (de har 5) för att kunna
genomföra bra utbildning i datorkunskap. Finns det någon som har kontakter
avseende gamla datorer? Hör gärna av er till Marita 0703163419.
Vi har haft en stor utmaning sen vi beslutat att byta bank i Uganda. Själva bytet
har tagit nästan 4 månader och förorsakat mycket frustration, vilket ledde till att
styrelsen stoppade en utbetalning. Det saknas kundperspektiv i Ugandas banker. Nu
efter 4 månader har vi fått ett nytt dollar-konto och ett separat shilling-konto och
då vägrar Swedbank att överföra pengarna eftersom de inte kunde tolka ECO bank i
Ugandas underlag till nytt konto. Vi tvingades skicka pengarna till Barclays igen.
Firmateckning sker av verksamhetsledare Dirisa, rektor Sarah och vår
ekonomirepresentant Florence. Alla utbetalningar baseras på våra specifikationer
utifrån skolans och farmens behov. För att erhålla medel ska alla planerade

åtgärder verkställas inom 14 dagar. Det låter kanske konstigt, men vi vill ha full koll
på att inga pengar hamnar i orätta händer.
En annan utmaning som vi haft och har är att matkostnaden - majs, bönor och
socker - stigit med 40-75%. Detta med anledning av att bönderna sålt bl. a majs till
Kenya och Somalia. Vidare har flyktingsituationen i Norra Uganda skapat ett stort
tryck på matpriserna eftersom UNHCR köpt upp stora mängder till 1.200 000
flyktingar. Detta år kommer vi att få större matkostnader om vi inte lyckas odla bra
med mat till skolbarnen
Ulla som varit vår kassör ända sedan vi byggde skolan lämnade tyvärr oss p g a
sjukdom vid årsskiftet. Sen dess har vi lyckats få en ny kassör ytterligare en gång,
då den första som vi presenterat hoppade av. Vi hälsar vår nya kassör Dorothy
Kjellberg välkommen. Tack vare vår revisor Anders Dyrberg har en ny kontoplan
tagits fram för att kunna få en bra uppföljning av speciellt inkomster och utgifter
på farmen.
Vår farm manager Emmanuelle är hittills ett lyckokast. Han har bra hand med
personalen om fyra personer som nu förvandlar farmen på ett proffsigt sätt. 7700
kålplantor i tre faser över året börjar nu ge lite inkomster ca 500 UGX=shilling/
kålhuvud. 1 shilling =0.0024,vilket blir 1.20/kålhuvud. Beräknad inkomst/år
27.500:-. Bönor har skördats i olika faser och har totalt gett 800 kg bönor, varav
570 kg har gått till skolbarnens mat.
Planteringar med kokojams, elefantgräs och sweet potatis börjar nu ge extra
tillskott till grismat. Sorghum och calliandra ska planteras nu. Vi räknar med att
den enda mat vi behöver köpa till grisarna är fiskmjöl och vitaminer. Detta gör att
vi så småningom med våra 66 grisar och 7 som väntar kultingar ska kunna få en del
inkomster vid försäljning för att täcka lärarlöner. Grisarna behöver mer utrymme
för att inte bråka om all mat. Matbananernas säsong börjar i september och kan
bidra med mat till skolbarnen. Vi ska plantera mycket majs i augusti och se om vi
nu med alla möjligheter till bevattning kan få en stor skörd.
Brunnen är färdig och ger mellan 10 000 – 12 000 liter/dag vilket gör att vi kan
bevattna i torrperioder. Vi behöver köpa en stor tank eftersom den gamla gick
sönder.
Grisstian är efter hagelstormen reparerad med nya pelare och förstärkt tak.
Eftersom vi behöver utöka grisstian kom en skänk från Ekerö Second Hand med ett
bidrag på 20.000:-, vilket gör detta möjligt.
Vidare har vi från Nacka Rotary fått 10 000:- till lärarlöner, 4 000:- till diverse
nödvändigheter och 1.200:- till solvattensystemet som vi testat på farmen.
Boo församling har haft en Vårkonsert den 8/5 till förmån Kasubi Friends.
ETT VARMT TACK TILL ALLA MÅNADSGIVARE, HARTMUT/GUDRUNS GRUPP,
KASUBILÖPARE, SECOND HAND EKERÖ, NACKA ROTARY OCH BOO FÖRSAMLING SOM
TROR PÅ OSS OCH STÖDER BARNEN I KASUBI
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