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Utanför fönstret faller första snön och vi bäddar in oss i värmen. Att förklara för
skolbarnen i Kasubi vad det innebär, gör man bara genom att visa bilder på
snögubbar och snölyktor. Det är inte lätt att förstå kylan när man lever i ett
konstant varmt land.
Skolan
Barnen i skolan närmar sig nu sitt långa lov, vilket börjar den 10 december och
börjar igen den 3 februari. Innan lovet börjar brukar man ha lite lekar och musik på
idrottsplatsen då vårdnadshavare bjuds in. Skolåret har förflutit på ett bra sätt och
eleverna har presterat så gott de haft möjligheter till. Vi får aldrig glömma att
barnen i området inte har lyse hemma för kvällsstudier. Kanske något som kan
komma med solcellsrevolutionen? 7:e klassarna har haft sitt nationella prov, som
ligger till grund för fortsatta studier. Resultatet kommer först i januari. De som
eventuellt har möjlighet att fortsätta sina studier går då till secondary class, som
omfattar 6 år med en mittexamen vid 4:e året. Då kan man starta sin
yrkesutbildning.
Vill även berätta att flickan Parooma, som vi skrev om i förra nyhetsbrevet har fått
medel till en liten förbättring av sin livssituation genom en av våra månadsgivare.
Pengarna kommer Marita att överlämna när hon besöker Uganda i januari 2019.
Skolans skolgård har fått ett problem med vatten som förmodligen stigit upp från
de omgivande kanalerna. Vi har kontaktat en ingenjör som är bra på att hantera
våtområden. Renoveringen kommer att ske under lovet och är beräknad till en
kostnad av mellan SEK
15 – 20 000:-. Detta är helt nödvändigt för skolans
överlevnad.
Stipendiater
Alice fortsätter nu andra året på sina studier till socialarbetare. Hon är
inackorderad på en skola ca 4 mil från Kampala. Winfred som startade sin
barnmorskeutbildning i augusti, hoppade av efter en vecka. Hennes enda släkting
blev inlagd på sjukhus för AIDS-komplikationer. Man överger inte sin moster utan
stannar hos henne på sjukhuset. Vi kontaktade hennes skola och fick klartecken på

att när hon startar 2019 finns betalda avgifter om 1,3 millioner UGX = ca 3000:- SEK
kvar att använda då.
Av våra stipendiater som går i den nya skolan har 3 stycken haft 4:e årets
nationella prov, som ligger till grund för start av olika yrkesutbildningar. De 3
eleverna fick genom vår försorg läxstöd innan proven. Resultatet kommer i januari.
Övriga 7 stipendiater redovisar sina resultat via terminsrapporter, som distribueras
till respektive sponsor. Alla 10 kommer att erbjudas möjligheter till läxstöd under
den långa ledigheten, något Marita kommer att följa upp.
Farmen
En ny majsskörd är på gång och Marita får möjlighet att delta även denna gång. Ett
möte är inbokat med vår agronom för att utvärdera våra möjligheter att kunna få
tre bönskördar respektive två majsskördar under ett och samma år. Vi behöver
hjälp med planering och organisering av farmen. Emanuelle är mycket duktig med
grisarna men behöver rådgivning om grödor på farmen. Gamla grisstians golv måste
vi cementera då grisarna bökar upp de sten-plattor som ligger där. Vidare ska vi
förbättra matboxarna med ny cement. Vi undersöker också om vi ska sätta in pipes
med sugkoppar så grisarna själva kan gå och hämta vätska. Ett nytt rack för
torkning av majs och bönor ska byggas och en spis muras.
Marita åker till Uganda i mitten av januari och kommer att skriva vecko-rapporter
därifrån under en längre period.
Intäkter
Ett stort varmt tack till alla elever, lärare och föräldrar i Myrsjöskolans högstadium
för Operation Dagsverke, som gav 97.019:-. Pengarna ska användas till att ge
barnen förutom frukost och lunch en måltid med kött en gång per månad plus
frukt, nya idrottskläder/skor, läroböcker, skolbänkar, förbättring av cementgolven i
klassrummen samt renovering av skolgården.
Ett varmt tack till vår tidigare kassör Ulla Mattsson som har kokat äppelmos och
äppelchutney till försäljning och på så sätt bidragit med 3 576:-.
Boo hembygdsgårds marknad bidrog med 714:- plus försäljning av Pias tomtar, vilka
vi redovisar vid årets slut.
Om någon vill köpa eller beställa tomtar från Pia har vi lagt ut dem på vår hemsida
www.kasubifriends.com. De kostar 300:- per tomte och kan beställas hos Pia på
telefon 08-715 22 69. Alla intäkter från tomtarna går direkt till Kasubi Friends.
Nu nalkas julen med stormsteg och om du känner för att ge en liten julgåva till
våra stipendiaters yrkesutbildning lägger vi gåvan i stipendiefonden.

ETT VARMT TACK OCH EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR TILL ALLA
SOM BIDRAGIT TILL ATT DE 350 BARNEN I KASUBI SLUM FÅR GÅ I
SKOLAN !
KASUBI FRIENDS STYRELSE

Petra Lisbeth Jane Annelie Marita
Anders Torbjörn Jakob

