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Vi vill hälsa alla nya medlemmar varmt välkomna och vill även
meddela att vi som vanligt tar ut en medlemsavgift om 100:-, vilken
används till vår administration om 2-3%. Överskottet går in i
verksamheten.
Välkomna till årsmötet den 26/4 kl 18.30 i Myrsjöskolans matsal där
vi startar med att visa bilder och berättar om utvecklingen i
projektet. Kallelse bifogas separat. Nedan följer vi Maritas senaste
resa i Uganda.
Utan visum gav jag mig iväg till Uganda för tredje gången på ett år. Vilken tur mitt
visum låg i molnet när jag kom fram och kvinnan i tullen hälsade mig välkommen
och undrade om jag tyckte om Uganda. Självklart svarade jag – en del av mitt
hjärta finns hos barnen i vårt skolprojekt. Mitt hjärta finns också hos alla människor
jag lärt känna, inte minst på guesthouset där jag bor.
Första terminen i skolan hade inte startat när jag kom till Uganda. Efter
promenaden genom slummen med sophögar som växt sen sist kom jag fram till
skolan. Alla klassrummen och även utvändigt var färdigmålade. Tyvärr hade man
glömt bort att ta ut alla bänkar så det var mycket prickigt från målarfärg som
droppat ned från taket. Lite chockad kände jag mig men återfann ganska snart
handlingskraften. Tog med mig assistenten Asuman och köpte skrapor, thinner,
trasor och masker. Anställde 6 personer under 4 dagar för att städa upp. Var också
väldigt tydlig med att de pengar som var avsedda för arbetskraft till idrottsplatsen
hade vi nu förbrukat, varför de fick föreslå hur den minskade budgeten skulle
användas på bästa sätt. Vi tolererar inte slarv och både Dirisa och Daniel fick be om
ursäkt eftersom de inte övervakat renoveringen.
När lärarna och eleverna kom var allt klart och då fick vi ta tag i det nya
lärarrummet och dess utrustning. Vi lät snickaren Richard göra tre bord, som

lärarna ska ha vid rättning av prov m m. Vidare inköpte vi en tjock plastmatta att
täcka golvet med - blå och snygg. Den limmades fast i skarvarna under stora
protester från mattläggaren. Undrade om vi betalade limmet!!! Ibland är det bara
att stå på sig. Vi köpte också åtta bra blå stolar. Detta rum får bara användas av
lärarna. Undantag är sjuka elever, som får vila på 8 nyinköpta madrasser, i avvaktan
på hämtning av vårdnadshavare eller syskon som går i högre klasser hos oss.
Madrasserna behövs även för de små barnens vilostund.
Till förskoleklasserna hade jag med mig Duplo, Lego, Kasperdockor, pussel och lite
mjukisdjur från mina barnbarn. Vidare bidrog Annelie med kritor, färgpennor,
suddisar, tejp och pennvässare. Vi åkte också till Aristoch- bokhandel – där
fästmassa m m inhandlades enligt önskemål från förskollärarna. Vi plockade även
fram alla 29 whiteboard, som somnat in, och visade hur man använder dem med
nya whiteboardpennor. Asuman, assistenten, spelade kasperteater till alla små
barns förtjusning. Vidare byggde vi med duplo ute på gården och alla barnen visade
med stor entusiasm vad de byggt. Vi har ungefär 75 - 100 förskolebarn i två klasser
med 5 förskollärare och en praktikant. Det är underbart att se de här små barnen
stå så fint i kö och vänta på sin mugg av majsgröt med socker i kl 8.30, vilken
disciplin lärarna har. Sen sköljer man sin mugg och kl 12 blir det ny kö till lunchen
som består av kokt majs med bönor i en sås av lök, tomater och olja.
I Kasubi Friends hade vi tagit beslut om att flytta alla stipendiaterna till en ny
skola, Kasubi Secondary School. Vi hade förhandlat med rektorn om skolavgiften
kunde bli densamma under 4 år, vilket resulterade i att vi nu betalar 250 000 UGX/
elev istället för 230 000 i den gamla skolan 10 000 = 22 kronor, vilket innebär att
kostnaden per elev/termin är ca 550:- SEK. Detta innebär att de 10 000:- SEK , som
sponsorerna sätter in bör räcka kan man tycka. Men så här förhåller det sig också. I
secondary 4 har man ett nationellt prov och kan utifrån det söka sig vidare till t ex
utbildning för att bli lärare, barnmorska, socialarbetare etc. Ett exempel har vi
redan. Vår första stipendiat Alice sökte sig till en skola för att utbilda sig till
socialarbetare. Den utbildningen kostade med inackordering under 2 terminer ca
2 500 000 UGX = 5 500:-/år.
Vårt mål har hela tiden varit att alla stipendiater ska ha en yrkesutbildning när de
är färdiga. Vi hade inte riktigt klart för oss hur höga avgifterna är i yrkesskolorna
eller universiteten. Av den anledningen har vi nu bestämt i styrelsen att göra en
stipendiefond, som vi får använda till yrkesutbildningarna. Vi tar gärna emot gåvor
till denna fond, ange stipendiefond när ni skickar medel. Om våra sponsorer vill
fylla på utöver de 10 000:-, som de redan gett gäller samma där. Vi kommer också
att lägga upp enskilda konton för varje stipendiat så att man kan följa
användningen av medlen – nödvändigt då kostnaden för yrkesutbildningar varierar.
Vi har idag 13 stipendiater, varav 10 går i Kasubi Secondary school. Första dagen
den 5 februari var vi på plats med eleverna och fick nya skoluniformer, sportkläder,
ID-handlingar, foton m m till en kostnad av ca 3 500:- SEK. Vi har även köpt skor,
strumpor och ryggsäckar samt kalkylatorer till alla till en kostnad av ca 2.500:- SEK.

Rektorn i den här skolan känns väldigt bra och förstående för vilka omständigheter
våra elever kommer från. Här finns klokskap och erfarenhet som gynnar barnen.
Barnen i vår skola började samma dag och alla lärarna var på plats. Vi har behållit
samtliga lärare och gett de en lönehöjning till 275 000 per månad samt endast 2
månader med halv lön – maj och september. Vi kämpar för att kunna höja deras lön
ytterligare.
Vilken tur att jag åkte till Uganda – fick vara med om vår största majsskörd
någonsin. Daniel och jag åkte till farmen på lördagen och bodde kvar i Busunju på
natten – ligger 1 mil från farmen. Väl framme hamnade vi mitt i avskalningen av
majsen, som sker maskinellt. Allt samlas upp på stora orange dukar innan det
packas i säckar om ca 120 kg. Väldigt tungt att bära säckarna till vågen, kändes för
oss som anledning till ryggproblem. Det var helt mörkt när vi vägt och antecknat
vikten på allt – 4 600 kg totalt. Dagen efter åkte Daniel och jag till mjölnaren och
förhandlade om priser för mjölningen och instopp i 50 kg säckar. Ungefär 60 % blir
mjöl och 40% blir majmat till grisarna. Alla 44 säckar kördes till skolan för lagring
och 3 säckar stannade på farmen till arbetarna. Det går åt 45 kg majs/dag och
eftersom säckarna innehåller 50 kg bör det räcka i minst två månader . Vi som hela
tiden arbetar mot att skolan ska bli självförsörjande börjar nu se en ljusning i
tunneln – det kanske inte går helt och hållet p g a att vi inte har tillräckligt med
mark – men vi är på gång.
När jag lämnade farmen i februari 2017 fanns det 38 grisar där som spankulerade
omkring i avvaktan på att gamla grisstian renoverades efter hagelstormen. När jag
lämnade farmen nu i februari fanns det 108 grisar där och en alldeles ny grisstia,
som tillsammans med gamla grisstian bevakas av en solcellslampa, som Sven och
Anita bidragit till och jag transporterat med mig från Sverige.
Under året har vi också fått nästan 800 kg bönor, varav merparten har gått till
skolan.
Vi har en del försäljning av matbananer, ca 200 träd finns, men de är fortfarande
under tillväxt rent bananstorleksmässigt – kräver gödning från kossor och höns.
Från farmen får vi mat till grisarna som t ex kokojams, blasten på sötpotatis,
elefantgräs och calliandra. Har även i år satt soyabönor för att feta upp grisarna.
Brunnen vi gjorde i februari 2017 fungerar utmärkt och behöver i framtiden en stor
tank på ca 3000 liter. Vi behöver en bättre sittplats för arbetarna under stora
jackfruit-trädet och en murad spis bör vara en prioritet.
När jag lämnade farmen var planeringen i gång för att sätta bönor på en stor areal
och även majs. Det krävs en del extra personal vid plantering och när man ska
rensa ogräs. På 14 dagar blir ogräset högt och under en plantering på 3 månader
måste man rensa 2 gånger. Vi försöker hitta arbetslösa elever, som lämnat 7:e
klassen men inte fått något jobb än. Hoppas på en bra lösning i framtiden.

Från Pingstförsamlingen i Falköping har vi fått löfte om 10 000:- detta år från deras
Second Hand butik. Vi har också fått 10 000:- av en privatperson till verksamheten.
Vidare har Sågtorpsskolan bidragit med ytterligare ca 6.500:- från sin julinsamling.
VÅRT VARMA TACK TILL ALLA SOM STÖTTAR SKOLBARNEN I SLUMMEN I KASUBI
STYRELSEN
KASUBI FRIENDS

