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Rektor Sarah har rapporterat att barnen i skolan har klarat sina studier på ett bra sätt. Alla 
kommer på läxträning varje lördag, vilket är helt nödvändigt i ett område som detta,  då 
små möjligheter till läxträning hemma saknas. Varken el  eller utrymme för lugn och ro 
finns. Våra lärare gör ett fantastiskt jobb med långa arbetsdagar inklusive vissa lördagar. 

Skolan med sina 350 elever började den 18 september sin sista termin för detta år. För de 
som går i klass 7 innebär det nationella prov för att ev. kunna fortsätta studera i secondary 
school. Proven kostar 50 000 UGX per elev, ca 125:-, vilket vi står för. Klarar man proven är 
man certifierad till att fortsätta studera. Vissa av våra elever har fått gå om p.g.a. dåligt 
resultat på nationella proven. Vi tycker att det är bra att alla får en andra chans. Det är 
inte lätt att växa upp i slummen i en familj där man ibland ses som en belastning. Många 
tas om hand av släktingar som bara erbjuder en säng och ibland en måltid samtidigt som 
man används som städhjälp m m.  

Matpriserna i Uganda har lugnat ner sig något,  men ligger fortfarande högt i förhållande 
till tidigare år. Vi fick t ex meddelande om att priset på kol (90 000 UGX/säck) till spisen 
nu stigit med 33 %.  Vi följer den statistik som finns tillgänglig avseende konsumentpriser i 
Uganda, vilket gör att vi har bra koll.  

 Våra stipendiater hade en del brister i sin första terminsrapport vilket resulterade i att vi 
bad Sarah, vår rektor, att kalla föräldrar och stipendiater till ett möte för att reda ut 
problemen. Detta har skett och nu när vi fick terminsrapport nummer två såg vi klara 
förbättringar. Marita kommer att träffa rektorn i Our Lady of Fatima och gå igenom ev. 
behov av coaching. Vi vill också kontrollera att eleverna verkligen har möjlighet att 
studera efter skoltid i skolan. Denna finns inte i deras hem på grund av avsaknad av el och 
en lugn plats. 

Vår senaste stipendiat Hajari har blivit placerad i en annan secondary school, som 
bestämdes på plats med anledning av att vi klagat på resultaten i Our Lady of Fatima. Nu 
har vi en möjlighet att jämföra resurser och utrustning avseende naturvetenskapliga 
ämnen och datorer. Information om detta kommer efter Maritas besök.  

Vår första stipendiat Alice Najukko har efter 4:e klass i secondary school börjat sin ettåriga 
utbildning till socialarbetare. Utbildningen sker under överinseende av vår styrelseledamot 



på plats läraren Charles Otim,  Makerere universitet. Marita kommer att besöka Alice i 
Mpidgi för uppföljning.  

Vår farm manager Emmanuelle gör ett fantastiskt bra jobb och leder utvecklingen på 
farmen med sina 4 arbetare på ett bra sätt. Sist vi skrev hade vi 55 grisar. Idag har vi 80 
grisar varav 24 smågrisar (1 månad gamla). Nu måste vi sälja av dem för annars blir det 
bråk i stian. Denna vecka startar bygget av en utökad grisstia för de medel vi fick från 
Ekerö Second Hand. Rapport om detta kommer i december. Vill ni följa Maritas besök i 
Uganda i oktober och november kommer hon att skriva dagbok som vanligt. Den ligger på 
vår hemsida www.kasubifriends.com och på Facebook (Kasubi Friends) 

Idag äter våra 80 grisar ca 65 kg mat per dag. Denna består av rester från majs, fiskmjöl, 
vitaminer, salt m m. Av de 65 kg kommer 20 kg från farmen i form av kokojams, blasten på 
sweet potatoes, calliandra och elefantgräs. Tanken är att merparten ska komma från 
farmen med undantag från fiskmjöl m m. Marita ska se om man kan testa havre på farmen 
då detta är vad grisar äter här hemma. 

Farmen utvecklas på ett bra sätt och nu har man planterat 4 acres majs, så nu hoppas vi på 
en riktigt bra skörd i november/december. Om vi inte lyckas nu måste vi ta reda på om 
något i jorden inte är bra för majsodling. Nu har vi full kapacitet vad avser vatten, gödning 
m m plus bra arbetare som tar bort ogräs mellan plantorna.  

Marita ska denna gång besöka farmen och bl. a utvärdera resultat på farmen samt 
Emmanuelles jobb och ev. fortsatta anställning. Vidare ska farmens alla byggnader och 
brunnar värderas i pengar. Hon ska också försöka hitta solcellslampor för bevakning av 
grisstiorna. Marita ska besöka Our Lady of Fatima och träffa alla våra stipendiater samt 
möta deras vårdnadshavare. Skolan behöver säkert en del reparationer under den långa 
ledigheten i december och januari, vilket behöver planeras. Vi har även träff med alla 
lärarna samt styrelsemöten.  

Vill någon av er att Marita ska ta reda på något speciellt runt skolan, stipendiater eller 
farmen är ni välkomna att höra av er på mailen till Marita maritar@telia.com. 

ETT STORT VARMT TACK TILL ALLA SOM TROR PÅ OSS OCH BIDRAR TILL ATT FATTIGA OCH 
FÖRÄLDRALÖSA BARN I SLUMMEN I KASUBI FÅR MÖJLIGHET TILL UTBILDNING   
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