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Skolan 

Just nu har vi besök i Kasubi av Susanne Zetterblom, som ombesörjde kontakten 
med Roma-skolan på Gotland. Från en tysk familj som bott i Uganda, hade Susanne 
med sig ett bidrag till tvättbara bindor, trosor och ett stort skåp innehållande First 
Aid. Tillsammans med Susanne kom två personer som informerade om bindorna och 
hur man tar hand om ett olycksfall med hjälp av utrustningen. 

I vår skola i Kasubi går en liten flicka som heter Paroma. Hon är 4 år och har 3 
bröder. Paroma går i det vi kallar för ¨babyklassen¨ (3-4 år). Förskolläraren Rose är 
hennes lärare. Mamman till Paroma är psykiskt sjuk och springer emellanåt runt i 
omgivningen skrikandes. Pappan till barnen har försvunnit och ingen vet vart. 
Barnen bor med sin mamma och mormor, som är 80 år gammal och ansvarar för 
både hyra och mat till familjen på 6 personer. Mormodern säljer rostad majs på den 
stora Kasubimarknaden. När förskolläraren Rose försökte besöka hemmet låg halva 
bostaden under vatten omgiven av de smutsiga kanalerna. Ingen i skolan förstår hur 
familjen klarar livet där. Ert bidrag till denna flicka är ovärderligt med tanke på att 
hon i skolan får gröt på morgonen och lunch med majs och bönor samt kärlek 
omvårdnad av våra lärare. 

Snart är andra terminen i vår skola slut och ledighet sker mellan 25/8 – 16/9 . Då 
ska vi färdigställa idrottsplatsen med nytt stängsel och en del cementeringar av 
hål. Medel till det finns på plats, men hanns inte med förra lovet. Lärarna tycker 
att deras nya lärarrum har gett dem lugn och ro vid rättningar av prov, 
samtalsdiskussioner mellan lärare m m. 7:e klassarna närmar sig nu de nationella 

proven, vilka man måste klara för att få studera vidare. 



Stipendiater  

Lärarna i vår skola har gjort en utvärdering av hur det går för våra 10 stipendiater i 
den nya skolan Kasubi Secondary School. Alla elever uppskattar att lärarna är på 
plats och väldigt hjälpsamma. Lunchmaten serveras på två ställen, varav det ena 
stället har bättre mat – ingenting förvånar oss – vi ska undersöka det vid nästa resa. 
Utvärderingen visade tyvärr att det behövs extra stöd för samtliga i matematik, 
fysik, kemi och biologi. Vi har nu erbjudit skolan extra medel till läxhjälp i dessa 
ämnen med speciell fokus på de tre elever som går i secondary 4 och snart ska göra 
sina nationella prov. Skolan har både laboratorie- och datasal, vilket saknades i den 
förra skolan. 

Som vi tidigare nämnt har vi börjat bygga upp en stipendiefond för att alla 
stipendiater ska kunna få en yrkesutbildning. Kostnader för yrkesutbildning varierar 
enormt, vilket vi inte varit medvetna om och ibland känns det som att många dolda 
agendor finns runt detta, vilket kräver en hel del undersökningar av oss. Vi tar 
tacksamt emot medel till stipendiefonden. (Ange stipendiefond på insättningen). 
Alice och Winfred har fortsatt respektive börjat sina utbildningar till socialarbetare 
och barnmorska. Vi har även sett till att alla stipendiater har fått nya kalkylatorer 
av bra kvalité.  

Farmen 

Vår farm manager Emmanuelle har precis meddelat att bönskörden gav 1.2 ton 
bönor, vilka nu torkas för att kunna ätas i skolan under termin 3. Vår agronom 
Charles Kasujja, som bistår oss med goda råd, har informerat oss om att med god 
minutiös planering kan vi få 3 bönskördar per år och 2 majsskördar. Vi kan 
konstatera att den tredje majsskörden måste planteras på ev. hyrd mark. Just nu 
luckrar man upp jorden för att plantera majs i augusti på ca 5 acre, samma som 
2017. Vidare ska en ny ställning till majsskörden byggas. Vi har ökat på maten till 
grisarna, då vi konstaterat att vi inte fick ut de priser vi förväntat oss p.g.a. att de 
inte var tillräckligt feta. Sojabönor har också satts på farmen för att ge 
kompletterande mat till grisarna. Dessa måste rostas och krossas innan grisarna kan 
äta dem. Vår arbetsstyrka på 5 personer gör ett bra jobb för att farmen ska bli så 
produktiv som möjligt. Mätbara mål sätts hela tiden i början av året. Hittills i år 
har vi fått ca 20 000: - i intäkter från försäljning av grisar. 

Intäkter 

Våra månadsgivare är A och O i verksamheten precis som Myrsjöskolans Operation 
Dagsverke, Sickla marknad och fritids i Sågtorp. Under senvåren och sommaren har 
vi fått följande medel: 

Nacka Rotary 10 000: - till lärarlöner och 4 000: - till stipendiefonden.  

Operation dagsverke Romaskolan Gotland 12 520: -                                 

 OilQuick matbidrag 15 000: -/år under 5 år                                         



Sågtorp fritids 5 500: -                                                                                    

 Ville Gavelin 1-årspresent 1 900: -                                                                             

Boo församling 1 645: -                                                                                                    

Klass 4 i Myrsjöskolan 1 010: -                                       

 F d klass 6 C i Myrsjöskolan klasskassa 1 455: - 

Följ oss på vår hemsida www.kasubifriends.com och Facebook Kasubi Friends samt 
You Tube. 

Vårt varma tack till alla som stödjer oss och tror på att det är utbildning för barn 
som ger utveckling i samhällen med olika möjligheter.  

Kasubi Friends 

Styrelse 

Marita, Petra, Lisbeth, Annelie, Jane 

Torbjörn, Jakob, Anders 

http://www.kasubifriends.com

