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Sommaren lider snart mot sitt slut men än finns det tid att njuta av sol och bad. Vi
behöver lite vitamininjektioner inför stundande vinter.
I Uganda har det varit en regnig vår och sommar, lite påverkan i klimatet börjar synas mer
och mer. I området runt skolan händer det positiva saker både med boendet och små nya
shoppar, som dyker upp, vattenpumpar till en billig penning står plötsligt där och
människor ser mindre bekymrade ut och glädjen hörs ibland runt hörnet.
Vi hoppas att ni fortsätter stödja oss då vi varje år behöver få in minst 350 000: - exklusive
investeringar och underhåll. Just nu kan vi se att vi tappat vissa månadsgivare varför vi
vädjar om att ni återvänder som givare. Barnen behöver få gå i skolan och det är ert
viktiga bidrag.
Skolan
Flickan Parooma som jag skrev om i ett tidigare nyhetsbrev fick 1 000:- till kläder m. m.
från en givare. För pengarna inköptes skoluniform plus idrottskläder samt skor, strumpor
och trosor. För övriga pengar inköptes majs, bönor, ris, olja, lök och tomater. Vår rektor
Sarah ombesörjde det hela och har fortsatt kontakt med familjen som består av mormor,
psykiskt sjuk mamma, dövstum bror, lillebror och Parooma. Parooma är tillbaka i förskolan
och är glad över alla saker hon fått.
Lärarbristen bland förskollärarna har lösts med en ny förskollärare och en praktikant plus
att assistenten Asuman fortfarande går in och hjälper till vid luncher, lek och ev. hemgång
för barnen. Nya plastmattor finns på plats i lekhörnan.
I lärarrummet har nya hyllor satts upp och en ny matta lagts in på golvet. Lärarna arbetar
lite extra med att försöka övertyga vårdnadshavare om att inte ta ut barnen före 6 klass
utan låta alla gå färdigt 7:e klass. Vi vill också att alla vårdnadshavare betalar en avgift
per termin då vi bedömer att fler i området har fått det bättre ekonomiskt. Det är lätt att
allt annars tas för givet och det har ibland diskuterats om vår utbildning är bra eftersom
den delvis är gratis, vilket gjort lärarna bekymrade. Vår bedömning tillsammans med
lärarna som känner vårdnadshavarna vet att de har möjlighet att betala lite mer.

Stipendiater

Att få känna glädje när vi fick besked att Maritas stipendiat Shamim kommit in på
sjuksköterske-utbildningen på Lubaga Hospital Training Centre i Kampala är en gåva efter
allt jobb med ansökningar m. m. på plats i februari. Utbildningen är 2,5 år och kostar
minst 33 000:-. Vi är stolta över Shamim, som bott ensam i ett rum i Kasubi slum och ändå
klarat av att komma in på utbildningen.
Andra glädjetårar fick vi ta fram när vi fann vår stipendiat Winfred, som vi inte fått
kontakt med efter det att hon gjort ett uppehåll i studierna till sjuksköterska p g a en nära
mosters sjukdom. Tyvärr finns hon i Oman dit hon tagit sig för att få pengar till sin mosters
operation. Hur den historien kommer att sluta får vi återkomma till. Att se program från
den delen av världen om hur hushållsflickor behandlas kräver liter mer undersökning om
hur hon har det. Daniel har pratat med henne i telefon så vi fortsätter letandet efter den
agent som ansvarar för henne.
Alice, vår blivande socialarbetare, börjar nu i augusti sitt sista år i diploma utbildningen.
Hon har efterfrågat en dator till sina studier, då skolan sagt att det är bra om man har
möjlighet att skaffa en. Är det någon som har en dator, som Marita kan ta med när hon
reser till Uganda den 1 oktober i år?
Margret och Maria, som inte ville gå om 4:e året för att höja betygen har vi satt i två olika
utbildningar – Margret går en kurs i catering och hotel management, Maria går på enen
syutbildning. Kurserna är till att börja med ett år. Viktigt att de inte blir bortgifta och med
barn innan de kan försörja sig.
Nu avvaktar vi utvärdering från lärarna på Kasubi Secondary School i matematik och
engelska huruvida våra fem stipendiater kommer att klara betygen i matematik och
engelska så att de kan fortsätta sina studier efter de nationella proven. Vi kontaktar
rektorn för en tidig bedömning av berörda lärare eftersom vi inte får terminsrapport i klass
2 och måste sätta in mer coaching om det behövs.
Farmen
Lantmätaren har besökt farmen och satt dit nya stenar utifrån den lagfart vi har på köpet
av farmen. Vi kommer att få en rapport om detta. Den nya mätningen som idag visar att vi
fortfarande äger 15 acre land kostade 700 000 shilling = 1.800:-.
Grisförsäljningen har hittills i år gått bra och har t o m juni inbringat ca 32 000:-.
Vi har skördat 700 kg bönor hittills och har fortfarande en del kvar av beräknad skörd.
Bönorna har sänts till skolan med avdrag för 60 kg till arbetarnas mat.
Majsen ska skördas nu i augusti. Både majs och bönor ska nu även sås på nytt.
Vi har köpt en ny skottkärra till farmen och myggnät till arbetarna.
Gåvor
I gåvor m. m. har vi fått följande medel till projektet:
Myrsjöskolan klass 6 B 1.800:-, Pingströrelsen Second Hand Falköping 10.000:-, Boo
Församling 10.000:- till stipendiefonden, Dalarö Chartering 5.000:-, Rädda Barnen
Söderköping 5.000:-, Romaskolan Gotland 11.790:-, OilQuick 15.000:-, tre privatpersoner
5.000:- + 6.000:- + 10 000:- samt alla övriga månadsgivare som oftast bidrar med 100:eller 200:-. Om man inte vet vad man ska ge bort i födelsedagspresent tar vi tacksamt
emot den gåvan och återkopplar. Hittills i år har vi fått 5.650:- .
Vi tackar alla som tror på oss och på så sätt gör det möjligt att ge barnen i Kasubis slum en
bra skolgång. I oktober i år åker Marita tillbaka till Uganda för att följa upp projektet samt

diskutera hur vi går vidare år 2020. Följ henne genom veckorapporter på
www.kasubifriends.com eller Facebook Kasubi Friends.
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