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Ute har snön kommit med lite ljus i tillvaron. Vårt förra nummer av nyhetsbrev nr 
31 finns på vår hemsida då vi tyvärr fick ett datafel vid utskick av detta.  

Välkomna alla  medlemmar till ett nytt år med en fortsatt medlemsavgift på 100:-. 
Vårt årsmöte är den 28 april kl. 18.30 i Myrsjöskolan, se separat kallelse. 

Skolan i Kasubi har just startat ett nytt år med alla elever och lärare på plats. Det 
blev en festlig start med besök av Alexandra Anstrell, riksdagsledamot och även 
rotarian. Hon hade med sig både pennor, kritor, klisterstjärnor m m, vilket satte 
färg på tillvaron. 26 av de 27 eleverna i 7:e klass klarade det nationella 
examensprovet, vilket innebär att de kan fortsätta studera om någon betalar 
skolavgifterna.  Under lovet har man färdigställt 8 nya skolbänkar, 
ståldelningsdraperi mellan babyklassen och middleklassen, hyllor till dessa rum och 
hängare samt viss  målning. 

Nu har en skolavgift på minst 10 000 ugx/termin införts och helst ska man betala 
mer. En hel del gör det redan. Men eftersom vi beslutat att projektet ska avslutas 
den 31 december 2021 och de själva ska driva skolan vidare behövs inkomster. Det 
är också så att under våra snart 10 år på plats har området utvecklats i rätt riktning 
och många har fått det bättre mycket tack vare det hopp vi tillsammans skapat 
genom att bidra till  skolans existens – det lilla paradiset för barn i slummen.  

Vårt mål har hela tiden varit att göra skolan självständig och med hjälp av vår farm 
ser vi nu att detta förhoppningsvis kommer att vara möjligt inom en snar framtid. 
Vi kommer att ha kvar ägandeskapet i farmen 49% eftersom vår advokat avrått oss 
för att överlämna den helt och hållet. Vidare tar vi fortsatt ansvar för alla 
stipendiater genom vår stipendiefond. I september kommer ett avtal att träffas 
mellan Kasubi Friends och Kasubi Children´s Centre/Kasubi Children Centre Ltd om 
hur avslutet ska gå till.  

Våra 4 stipendiater som gått ut Secondary 4 har nu fått sina resultat. Vi har bett 
vår rektor Sarah och vice rektor Ann att gå igenom med stipendiaterna deras 



framtidsplaner, vilka vi sedan får ta ställning till. Vår blivande socialarbetare Alice 
Najukko är nu ute på praktik i 4 månader. Hon har genom Kerstin Grauers fått en 
gammal laptop för att kunna göra sina examensuppgifter. Stort tack till Kerstin för 
det bidraget, som överlämnades på plats i Uganda. Vår sjuksköterskeelev Shamim 
Navaguma fortsätter sin andra termin på Lubaga hospital och har presterat bra. 
Hon fick genom Alexandra Anstrell en Samsung 8, vilket gör att Marita kan 
whatsapp med sin stipendiat. Detta var nödvändigt då Shamim inte har bra kontakt 
med sin mamma, helt ointresserad tyvärr. Maria och Margret fortsätter sitt andra år 
av studier i St Elisabeths girls home school. Vi har Hajarah och Sharon i secondary 4 
och 3. Vi tar ställning till vad som ska hända med Patricia nu när hon fött en dotter. 
Rotary är beredda att stödja henne till en utbildning. 

På farmen har vi fortfarande inga grisar utan där pågår renovering av grindar och 
golv. Vidare har man eldat upp alla kadaver efter grisar som dött och även eldat 
marken runt själva grisstiorna så att smittan försvinner totalt. Nu återstår att 
skrubba grisstiorna och genomföra en desinficering tre gånger med två dagars 
mellanrum innan vi kan sätta dit nya grisar. Inom hela distriktet har afrikansk 
svinfeber härjat bland många grisar så det har varit ett jobbigt år för alla farmare. 
Vi startar inte upp piggeriet förrän vi fått klartecken från Peter Ogweng, veterinär 
på Makerere universitet och den kontakt vi fått via SVA i Uppsala.  

Just nu pågår stor aktivitet på farmen med preparering av all mark för att kunna 
plantera majs och bönor i början av mars, då regnen förväntas komma. Vi behöver 
totalt i majsmjöl 7,2 ton per år, vilket innebär en skörd före mjölning på mellan 13 
– 14 ton. Normalt får man två skördar av majs per år. Av bönor kan man få tre 
skördar på ett år och då behöver vi totalt 3.6 ton.  

Vi har i december fått ett stort bidrag om 100 000 kronor från en privatperson, 
20 000 kronor från Pingstförsamlingens secondhand i Falköping,  16 937 kronor från 
klass 5/fritids i Sågtorpsskolan och 3 240 kronor från lågstadiet Myrsjöskolan. Vi är 
tacksamma  över att förtroendet för vår organisation genom er bidragit till en 
möjlighet att ge barnen i Kasubi en bra utbildning. 

I juni i år åker Petra, Jakob, My och Nicklas till skolan i Kasubi för att genomföra 
projektet lärare till lärare. Redan nu pågår förberedelser för projektet och 
kommunikation med läraren Mariam som informatör till övriga. Detta för att 
lärarna ska göra en del uppgifter innan juni. Alla lärare ser fram mot att få delta i 
projektet.  

Under våren fortsätter vi med insamlingar vid olika marknader m m. Vill ni ge ett 
bidrag till oss till en kär väns födelsedag eller begravning kontakta Marita 
0703163419. 

Vårt varma tack för det förtroende ni visat vår organisation i snart 10 år. 

KASUBI FRIENDS STYRELSE 


