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Regnet vräker ner och sommaren kommer och går med blandat väder. Vår
rapport denna gång kommer också aG bli mycket blandad. Våra skolbarn
har inte varit i skolan sen den 22 mars.
Årsmötet genomfördes den 25 maj genom eG Per Capsulam-möte, dvs aG
medlemmarna geGs möjlighet aG lämna synpunkter på de beslut som skall
faGas på årsmötet genom aG svara per e-post. 17 medlemmar hade svarat
och samtliga godkände de förslag som lagts fram. Det innebär aG
verksamhetsberäGelse, bokslut och revisionsberäGelse godkändes och
styrelsen beviljades ansvarsfrihet. ÅrsavgiWen blev oförändrad 100 kronor.
Tre ledamöter lämnade styrelsen. Till ny kassör valdes Mona Aldén och
övriga styrelseledamöter och revisor omvaldes.
När Covid-19 närmade sig Uganda togs det dras\ska beslut omedelbart.
Landets gränser mot Kenya, Rwanda, Syd-Sudan och Tanzania stängdes. All
ﬂygtraﬁk upphörde. Kyrkor och moskéer ﬁck inte hållas öppna. Alla aﬀärer
utom öppna marknader stängdes. Undantags\llstånd infördes från kl 19 –
06.30. Inga skulle vistas utanför hemmet. De ﬂesta arbetsplatser slogs
igen. Ingen privat biltraﬁk \lläts och motorcyklisterna ﬁck enbart skjutsa
paket åt sina kunder, mest mat. Busstraﬁken stoppades helt. Alla skolor
och universitet stängdes. När eG folk \ll stor del lever ur hand i mun
innebär en nedstängning på deGa säG en början \ll stora matproblem. Det
var inte så aG det inte fanns mat på marknaderna men folk hade inte
pengar då många arbetar ihop medel \ll dagens mål\d varje dag. Idag
mer än tre månader senare har man precis öppnat en del arbetsplatser
och viss busstraﬁk förekommer. Restrik\onerna är stenhårda med

obligatorisk mask och forearande undantags\llstånd. En del kvinnor från
vårt område som arbetade på den öppna marknaden ﬁck under 32 dagar
inte lämna marknaden utan var tvungna aG sova utepå marknaden om de
ville arbeta. Jag känner hur tröG jag blir när jag skriver deGa, så
omänskligt. Varför blev det så här? En förklaring är den dåliga sjukvården
som inte skulle klara av eG stort antal smiGade. Idag ligger smiGade på
totalt ca 1000 personer av 44 miljoner och 0 döda.

Barnen i vår skola har haW det tug. Vi har biståG med majs och bönor
som de fåG hämta i skolan. Alla barn får mat hos oss, vilket naturligtvis
blev svårt för en del vårdnadshavare aG bidra med då man inte får arbeta
och saknar pengar. Utbildningsministeriet har varit mycket osäkra i sina
beslut aG öppna skolorna. Folk har protesterat men det hjälper inte utan
närmaste straﬀ för det är fängelse. Det är mycket svårt aG förstå varför
man inte öppnat skolorna och nu börjar man prata om aG starta e-learning
via TV eller radio. Vidare ska val hållas i februari och valkampanjer
naturligt hållas under hösten men det blir tydligen också via TV och radio.
Nya protester förekommer med anledning av aG alla kandidater \ll
presidentposten inte har kapital aG driva valkampanjer via TV och radio.

Våra lärare kan inte arbeta och vi har under april och maj betalat deras
löner. Men för juni tog vi eG beslut om aG betala 50% i lön. Sam\digt har
vi meddelat aG förutsäGningen för aG få 100 % lön är aG man deltar i 4
olika uppgiWer innebärande:
1/ Diskussion om fram\den plus medel \ll den
2/ Ueöra åtgärder som revisionsrapporten kräver
3/ Delta i en undervisning i datakunskap
4/ Förbereda skolan för eG öppnande med alla restrik\oner kring Covid-19

Våra s\pendiater har inte heller kunnat gå i utbildning utan varit hemma.
Hela landet pratar om ¨eG döG år¨ avseende undervisning. Vi har betalat
skol- och matavgiWer och vad som händer med dessa medel vet vi ej. Vi

har kontakter inom ministeriet som senast meddelade aG förmodligen blir
det e-learning via TV och radio. När man gör en sån här dras\sk åtgärd blir
den delen av befolkningen som har det sämst mest drabbad och kanske
aldrig kommer \llbaka \ll skolan. Känns som en stor utmaning betydligt
värre än svinfebern bland grisarna.

Farmen lever siG eget liv nu och har mycket majs och bönor på gång. Här
måste vi också ta några beslut om skolan inte kommer igång, då får vi sälja
den del av skörden som inte klarar sig.
Vi håller på aG köpa 3 nya suggor och en boer för aG starta upp griseriet.
Renovering av boxar och grindar har skeG och nu återstår aG hiGa bra
grisar. Vår veterinär har \psat om bra köpställen.

Våra fyra lärare Petra, Jakob, My och Nicklas har inte kunnat åka \ll
Uganda som planerat och genomföra utbildningen Lärare \ll Lärare .
Denna får ske nästa år. Vi har fåG lite sponsring från Rotary \ll
utbildningen.

Romaskolan på Gotland har haW eG Opera\on Dagsverke \ll förmån för
barnen i Kasubi som geG 13.655 kronor – Stort tack \ll alla elever, föräldrar
och lärare i Romaskolan. Rädda Barnen har geG 5 000:- och en
privatperson 4.000:- \ll en s\pendiat. Vidare har Myrsjöskolan bidragit
med 565:- från avslutningen.

TACK FÖR ATT NI STÖTTAR OSS OCH KÄNNER FÖRTROENDE FÖR OSS – VI
BEHÖVER ER ALLA MED PÅ TÅGET SOM KÄNNS GANSKA SKAKIGT JUST NU
KASUBI FRIENDS STYRELSE

