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Marita berättar om sin senaste vistelse i Uganda:

Väl hemkommen från Uganda efter 2,5 månader känns det åter fantastiskt med rent
vatten, att duscha varmt, el som fungerar och motorcyklister som inte kör över en när man
passerar gatorna. Vilket härligt land vi lever i med demokrati, fungerande välfärd och inte
så mycket korruption. Jag vet att här klagar vi mycket och jag har förståelse för det men
merparten i det här landet fungerar och vi kan må bra.
Skolan
Förskolan
Jag har deltagit mycket i undervisningen i alla klasser. I förskolan har vi uppdelat på tre
olika åldersgrupper 3–4, 4–5, 6–7. Här är det många barn totalt 33, 44, 45 i respektive
klass. Vi har just nu lärarbrist. Tidigare var det 5 st plus en praktikant nu är det 3 st plus
Asuman, som biträde vid lunch m m. Har talat med Dirisa om detta och han ska anställa
fler plus att han redan ansökt om en prak-tikant. Till förskolan har vi inhandlat en del
kritor, färgpennor, modellera, saxar och böcker. Vi behöver fylla på med mer bänkar i rätt
storlek och en plastmatta till lugna hörnan. Ryggsäckarna bör också få klädhängare eller
krokar så att man inte snubblar över dem på golvet.
Klasserna 1 – 7
Den minsta klassen primary 1 går inte längre än de små barnen dvs till kl 12, vilket är
lunchdags. Sedan vilar de i klassrummen på bänkarna och avvaktar att deras syskon eller
vårdnadshavare kommer och hämtar dem. Vissa barn stannar tills syskonen slutar 15.30.
Klasserna 2–5 går från 8 till kl. 15.30 då lärarna samlar alla på skolgården för en
genomgång av dagens händelser, lite disciplin och ev. annan information.
Klasserna 6-7 har långa dagar och ofta extra undervisning i engelska och vetenskap mellan
17-19. De får gröt som mellanmål för att klara den långa dagen. Vidare har de gymnastik
mellan 15.30- 17. 00
Det har varit mycket lärorikt att delta under lektionerna och min uppfattning är att lärarna
är väldigt duktiga både kompetensmässigt men även pedagogiskt. Det som fortfarande kan
kännas jobbigt ibland är att eleverna får repetera vad läraren sagt så ofta. Men jag har

förstått att det också är ett sätt att vara vaken på lektionen. Många av barnen lever i hem
med mycket svåra problem och ibland dålig nattsömn. Vissa barn måste man emellanåt
lägga för att sova på en av våra åtta madrasser. Sista dagen i skolan serverade vi 50 kg kött
och 50 kg ris till en kostnad av 1.700: -, vilket uppskattades enormt.

Lärarna har sitt lärarrum, som vi gjorde i ordning 2018, där all rättning förekommer. Vid
samtal med lärarna kom det åter fram att man önskar mer i lön och full betalning hela året
runt- en fråga för Kasubi Friends styrelse. Vidare fick jag klart för mig att en del önskemål
som lärarna haft inte har framförts till oss, vilket resulterade i att en del material inköptes
under min vistelse, böcker, fysikmateriel mm. Inköp av 10 nya stolar (625:-), till varje
klassrum fixades också. Nu väntar de bara på en ny matta till lärarrummet. Vi har även
beställt hyllor till rummet för att de ska kunna organisera sitt material på ett bra sätt. Här
behövs en metallpennvässare så att inte alla vässar pennor på golvet.
Skolgården hade blivit av med allt vatten som trängt upp och alla kanaler var rensade och
plast plus sand, sten och cement hade ställt allt till rätta. Ett arbete som tog tre veckor
till en kostnad av 20.000: -. Vår idrottsplats hade man inte åtgärdat tyvärr, vilket vi sänt
pengar till, och ska nu fixas. Vi avvaktar ett förslag till idrottsplatsen av en av lärarna, som
har gymnastik.
Från OilQuick överlämnade jag 5 superfina fotbollar och 5 hopprep, som inköptes på plats i
den moderna sportbutiken för 1 500: -. Ett varmt tack från barnen för sportartiklarna, de
strålade verkligen när de fick spela fotboll och hoppa hopprep.
Vi behöver sätta upp en ny dörr för att dela de två stora klassrummen, vilket är en kostnad
av 3.750: - . Vi har inköpt 34 nya bänkar för 6 500: -. Behövs nog några till enligt
förskolelärarna.
Stipendiater
Stipendiaterna träffade jag första veckan och fick en uppföljning av hur de upplevde sin
nya skola. Allt var bra men tyvärr hade vi inte fått signaler om att de saknade en del
böcker mm. Detta åtgärdades omedelbart av mig till en kostnad av 1,000: -. Vi har idag 7
stycken som går i secondary school, varav 5 stycken kommer att genomgå nationella provet
i secondary 4 i november till en kostnad av 2.500: -. De får inte ha dessa prov på skolan
utan kräver övervakning mm. Alice som utbildar sig till socialarbetare har jag besökt på
hennes fältarbete. Hon går nu första året på en diplomautbildning och ska gå ett år till.
Hon är väldigt nöjd med sin utbildning och det var roligt att möta henne plus hennes
teamledare och få en bra inblick i vad de gör i ett 3-månaders fältarbete. Min egen
stipendiat Shamim har vi ansökt om att få starta en sjuksköterskeutbildning, ej besked
ännu. Winfred, som ska utbilda sig till barnmorska, har vi haft svårt att nå varför vi
kontaktat polisen och avvaktar nu återkoppling. Maria och Margret presterade dåligt när de
lämnade secondary 4 och vi har försökt få dem att repetera men tyvärr inte lyckats, varför
vi nu undersöker andra typer av utbildningar för dessa två, återkommer härom. Vi lämnade
en stipendiat i februari 2018 eftersom hon inte ville ta emot vårt förslag om utbildning då
föräldrarna ville att hon skulle bli advokat. Denna flicka fick fortsätta secondary 5 men har
inte haft pengar till skolavgifterna utan suttit hemma och pluggat. Kändes inte så bra utan
vi får ta en ny diskussion om Sharon. Vi har varit ute och handlat trosor, strumpor, skor,
pennor och fysikmateriel till alla 7.
Farmen
Vi har inte varit nöjda med utfallet på farmen, vad avser majs och bönor, matoke mm. Av
den anledningen har vi arbetat mycket med uppföljning och utvärdering kring farmen.
Efter tre olika styrelsemöten kom vi fram till att styrelsen inte kände sig tillräckligt

införstådd med varför vi köpt en farm, dvs att målet med farmen är att på en 3 – 5 års
period om möjligt göra skolan självförsörjande. Vidare hade endast tre styrelseledamöter
besökt farmen. Vi hade många livliga och givande diskussioner om hur gå vidare för att få
farmen produktiv. Beslut fattades om att agronomen Charles Kasujja ska delta i arbetet på
farmen en dag per månad, varvid han gör planering av inköp, budget, försäljning av grisar
samt rapporter tillsammans med farm managern Emmanuel om utvecklingen på farmen.
Emmanuel är väldigt bra på grisar med sina kunskaper som veterinärassistent men saknar
lite grundläggande kunskaper om planering av grödor.
Gamla grisstian har nu fått helt nya boxar och matskålar av cement till en kostnad av
16.000: -. Vi har haft en mindre brand i fruktträdgården p g a personer som inte vaktat när
de gjort kol. De som tagit jord från oss har blivit bötlagda och har nu återställt jorden. Vi
arbetar nu med att mäta vårt land igen p g a att agronomen Charles ansåg att det fattades
1 acre=4 444 m2.
En majsskörd på 2.348 kg hanterades när jag var på plats och nu har vi med hjälp av en
traktor plöjt 1,5 acre av lite hård jord. När jag åkte hade man börjat så majs och höll just
på att mellanså bönor mellan majsen. Vi hoppas på en bra skörd i augusti.
Då jag skrivit veckobrev från Uganda, som ligger på vår hemsida www.kasubifriends.com
avslutar jag detta nyhetsbrev med att tacka alla bidragsgivare för att ni tror på oss som
organisation och inser att ni verkligen gör så mycket skillnad för dessa skolbarn i slummen i
Kasubi.
Vill gärna påminna om att vi den 29 april har årsmöte i Myrsjöskolans matsal kl. 18.30,
då vi kommer att visa nytt bildspel, vilket blir min arbetsuppgift nästa vecka. Vi skickar
en separat kallelse till årsmötet.
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