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Ute lyser de färgsprakande träden mot alla som lärt sig njuta av naturen i denna
Covid-19 ;d. Alla kämpar på si? sä? med stor längtan e@er social kontakt med
nära och kära. Vi har lärt oss vad en kram betyder. Låt oss hoppas på e?
kommande vaccin som räddningen för många.
Som vi ;digare meddelat har vår skola varit nedstängd sedan den 20 mars. Den
15 oktober bestämde president Musevini a? våra barn i 7:e klass skulle gå
;llbaka ;ll termin 2 , 15/10 – 19/12, och sedan fortsä?a termin 3, 11/1 – 30/4
2021. Man har öppnat skolorna endast för klasser som skulle delta i ”na;onal
exam”, dvs avgångsklasser. Då våra 7:e klassare endast gå? 1,5 månad i skolan
av termin 1, hade vi hoppats på a? alla barn skulle få gå om e? år. När övriga
barn ska starta undervisningen 2021 hänger samman med a? landet ska ha val i
början av året. När de?a ska ske har inte presidenten meddelat si? folk, en
diktators sä? a? hantera makt. Landet är forWarande under undantags;llstånd,
7 månader nu, klockan 21 – 06.30.
Vi har under den här ;den ge? våra skolbarn mat, som de få? hämta i skolan.
Vi ﬁck inte öppna köket p g a a? det skulle ses som valkampanj och skolan ﬁck
besök från polisen. Många av barnen har skickats ut ;ll släk;ngar på landet
men de som varit kvar har vi tagit hand om. Våra lärare har försökt lämna ut
skri@liga läxor ;ll en del barn. On-line utbildningen har inte fungerat i landet.
Nu har vi 30 skolbarn i klass 7 a? jobba med för a? de ska klara si? na;onella
prov 2021. Om du inte klarar de?a har du ingen möjlighet a? studera vidare.
För våra lärare har vi genomfört en 10 dagars datautbildning, som var oerhört
populär. Vidare har lärarna, med stöd från en konsult, arbetat fram idéer om

fram;den för skolan och farmen då vi aviserat a? det är ;d för skolprojektet a?
överföras ;ll Kasubi Children´s Centre. Vi kommer a? ha kvar ägandeskapet i
farmen ;ll 49% samt ta hand om alla s;pendiater. S;pendiaternas fram;d ska
säkras genom oss. Om vi lyckas lämna projektet den 31/12 2021 får väl
utvecklingen inom Covid-19 avgöra men det är vår målsä?ning. Lärarna har få?
lön under hela perioden, vi vill ha kvar dem.
I Uganda bor 45 miljoner människor och i dagsläget är 3 000 smi?ade, varav
häl@en har återhämtat sig, 92 har avlidit. A? Afrika i allmänhet har klarat sig
bä?re från Covid-19 är enligt WHO den unga genera;onen. Uganda har en
medelålder på 15 år. Men enligt WHO har avsaknaden av a? kunna jobba under
3 månader ökat facgdomen och svälten. I Uganda ﬁnns inga välfärdssystem i
form av försörjningsbidrag m m. Här litar många på hjälp från sina släk;ngar dvs
klanen. Den reserven försvann nu. Ca 80 % av befolkningen lever av det man
tjänar varje dag.
Vi har i juli köpt tre suggor, som var pregnanta. Två av dem har nu fö? 5
respek;ve 6 piglets. En väntar forWarande. På farmen har vi just få? en stor
majsskörd 3,9 ton, vilket e@er mjölning blir ca 2,4 ton och räcker ;ll en termin.
Restprodukten som vid mjölningen ger mat ;ll grisarna, kallas maizebrand. Vår
bönskörd blev usel, varför vi försökt med växelbruk i form av sötpota;s. Jams
har vi planterat i e? område med mer va?en.
P g a a? ingen har ha@ möjlighet a? komma in i landet har vi anlitat en person i
styrelsen, Charles O;m. Hans uppgi@ är bl a a? verkställa vad som påpekats i
revisionen samt komma med förslag ;ll om vi ev ska ha e? annat system för
administra;onen, ekonomin och revisionen. Vi behöver hi?a en säker lösning
för hur vi ska garantera a? skolan kommer a? ﬁnnas kvar för skolbarnen i
slummen i Kasubi.
Vi har få? medel från OilQuick 15 000:-, Dalarö Shipping 5 000:-, Nacka Rotary
14 000:- och 10 000:- från en privatperson.
I dagsläget har det inte gå? a? delta i marknader, varför vi hoppas a? ﬂera av er
kan bidra genom a? t ex köpa de tomtar som Pia S;berg s;ckar ;ll förmån för
skolbarnen i Kasubi. Vi lägger ut bilder på tomtarna på vår web
www.kasubifriends.com plus på Maritas facebook sida. Det går alldeles utmärkt
a? kontakta Pia S;berg, 0790129159, eller Marita Redtzer 0703163419 för
beställning av tomtar. De kostar från 300 kronor/st och allt går direkt ;ll
projektet. Varje adventssöndag mellan 11 – 15 kan du som bor i Boo se

tomtarna i Hembygdsföreningens Koldalstorp, Nämdös;gen 1. Den 22
november kl 12.30 i Boo kyrka visar Marita bilder från skolprojektet i Kasubi.
Vi hoppas på e? fortsa? stöd från er som är månadsgivare då vi förse? barnen
och lärarna med både mat samt lön. Från vår sida vill vi åter framföra e? varmt
tack ;ll alla som ger barnen i slummen en möjlighet ;ll utbildning. Vi ger inte
upp hoppet om en bä?re fram;d för barnen.
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