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Ute har solen lyst med sin frånvaro under nästan hela november och december. Men nu har 
ljuset kommit ;llbaka med alla vackra dekora;oner som verkligen piggar upp ;llvaron. 
Många ser en jul framför oss som blir annorlunda. Vi kommer inte a@ träffa nära och kära 
utan får skicka hälsningar via zoom, teams, messenger eller som undertecknad ;ll Uganda via 
whatsap. Vi överlever även de@a, vi har mat och någonstans a@ bo. I Sverige finns hemlösa 
som stöds på e@ bra sä@ från Stadsmissionen, de är värda en tanke från hjärtat. 

I Uganda har det varit väldigt oroligt i samband med valkampanjer, tyvärr med dödlig utgång 
e@ antal gånger. Den 14 januari är det val i Uganda och eKer det  hoppas vi a@ det blir lugnt. I 
Uganda med sina 45 miljoner invånare finns idag ca 20 000 infekterade av covid 19. 225 döda 
har registrerats. Utegångsförbudet är mellan 21 – 06.00 och en del affärer är forRarande 
stängda. 

Skolan har för 7:e klassare och även klass 4 och 5 varit i gång sen den 15 oktober. Vid porten 
;ll skolan doppar man fö@erna i desinfek;onsva@en, tvä@ar händer och spritar, 
temperaturen kollas samt registrering sker av en lärare. Samtliga bär mask, obligatoriskt i 
landet. I klassrummen si@er man med 2 m avstånd. Medel ;ll målning har vi sänt eKersom 
skolinspek;onen för covid 19 krävde det plus rengöring och desinficering av klassrummen. 
Alla får mat via vårt kök.  Eventuellt startar skolan upp för alla för- och skolklasser den 18 
januari 2021. Regeringen meddelar även om alla ska få gå om e@ år, vilket vi förutsä@er. 

Vi har under hösten haK 3 zoom styrelsemöten mellan Kasubi Friends och Kasubi Children´s 
centre . På så sä@ har vi kunnat följa utvecklingen. Då alla lärare är på plats har vi också via 
vår konsult Charles få@ igång samtal kring hur skolan ska kunna överleva när vi lämnar i slutet 
av 2021. Vidare har åtgärder kopplade ;ll revisionsrapporten sa@s igång och ska vara klart 
den 22 januari 2021. De måste bl a dyka ner i försäkringssystemen i landet och inte bara säga 
a@ det är korrupt. Vi har också haK kontakt med en annan organisa;on i Kenya för a@ se om 
vi skulle kunna göra skolan ;ll en s;Kelse, vilket fungerat för de.  



På farmen har vi forRarande 3 suggor med piglets, som behöver ammas i 2 månader. Vi har 
;digare meddelat a@ skördarna från farmen inte varit så bra som vi hoppats. För a@ åtgärda 
den delen har vi varit i kontakt med vår agronom igen för a@ hi@a prak;kanter från 
agronomutbildningen i Uganda, som vill prak;sera på vår farm. Möjligtvis finns även någon 
som vill göra examensarbete på farmen. Finns även möjlighet a@  via e@ växtodlingsföretag 
få experthjälp om t ex jordsorter vi har på farmen. Har även kontaktat SLU här i Sverige för 
a@ eKerhöra om intresse finns a@ vara  trainee på  farmen. Just nu produceras majs, bönor, 
sötpota;s och jams. På farmen behöver vi verkligen en försäkring speciellt med tanke på ev 
olyckor bland våra arbetare. Hur kan det vara så a@ man i e@ land sprider så nega;va åsikter 
om försäkringar, helt ofa@bart.  

Ljusglimten under hösten har varit skolbarnen i Myrsjös  Opera;on Dagsverke. Inga 9:de 
klassare kunde delta p g a corona och na;onellt prov. Hiells har vi få@ in 56 000 kronor från 
insamlingen. E@ stort tack ;ll alla elever, lärare och föräldrar för en fantas;sk insats. Nu kan 
barnen under våren få både mat och lite extra kö@ och ris en gång per månad. Det har varit 
svårt med marknader i år men vår Pia S;berg har s;ckat tomtar och sålt ;ll förmån för 
skolbarnen i Kasubi, vilket inbringat ca 10 000 kronor. Stort tack ;ll Pia. Vi har även få@ lite 
större bidrag från några privatpersoner, vilket känns bra. 

Vi hoppas på ert fortsa@a stöd under 2021 då vi lägger extra mycket ;d ;ll hur 
överlämnandet ska gå ;ll. Vi alla vill a@ skolan ska överleva i fram;den då faega och 
föräldralösa barn all;d kommer a@ finnas i slumområdet. Men alla givare  har bidragit ;ll a@ 
det har blivit mycket posi;vt i området, vilket känns förhoppningsfullt inför fram;den. 

E@ stort och varmt tack ;ll er alla som stö@ oss under 10 år och litat på a@ vi gjort vårt bästa i 
varje situa;on, som inte all;d är lä@ i e@ afrikanskt land med annan kultur. 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR  

KASUBI FRIENDS STYRELSE 
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