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Våren är på G och utanför fönstret försvann snön på noll5d. Känns ibland som klimatet spelar oss e= 
spra=. Vi ska inte kunna bestämma över vädret, vilket är precis likadant som med coronan. Allt är upp 
och ner och vi får bara hänga med. Men har vi den flexibiliteten frågar jag mig oEa. Var lär man sig 
det? Våra kontrollbehov har få= sig en rejäl törn. Men under våren går vi säkert e= bä=re liv 5ll 
mötes med förhoppningsvis vaccin. Vad har vi gjort under e= helt år, läst, bakat, talat i telefon, ä5t för 
mycket och 5=at på tv.  

Några som haE e= helt annat liv är våra skolbarn och lärare i Uganda. Under två månader fick inte 
folk i Kampala, där vi har skolan, gå 5ll jobbet, handla i affärer, åka transportmedel. Dessutom hade 
man undantags5llstånd från kl 18 – 06.30. Hur klarar man det? Uppenbarligen dåligt, man svälter, kan 
inte komma 5ll sjukhus, kvinnor dör i barnsäng och flickor giEs bort. Vilket pris a= betala för en 
nedstängning av e= land som Uganda. Vad gjorde vi härifrån, delade ut majs och bönor 5ll skolbarnen 
med hjälp av Dirisa så a= de skulle överleva. Många barn skickades ut på landet 5ll släk5ngar och en 
del har inte kommit 5llbaka 5ll skolan.  För a= få en inblick i Uganda rekommenderar vi alla a= se 
TVprogrammet ”Coronakampens pris” som sändes i Vetenskapens värld i TV 2 den 1 mars och som 
kan ses på Svt Play eller i repris på TV 2 den 4 mars. 

Mi= huvud surrar av rapporter från Uganda, våldet kring valet 14 Januari och eEerföljande protester 
från kandidaten som fick 35 % av rösterna. Hur kan en president si=a i 36 år utan a= inse a= det är 
dags för ny= blod. Den unga genera5onen är på frammarsch och med sina 50 % av 40 miljoner under 
30 år är det förståeligt. Har varit skrämmande  a= följa hur en diktator genom restrik5oner mot si= 
folk behåller makten med hjälp av militär och polis. A= skapa rädsla är en enorm makt. Tack igen för 
a= vi lever där vi lever och a= visa lite mer tacksamhet vore  på sin plats i vår ankdamm Sverige. 

Vår skola har varit stängd sen 20 mars och öppnades den 15 oktober för 7:e klassarna, ca 25 stycken 
(5 saknas). Dessa barn försöker klara sin examen i slutet av mars med stöd av alla våra lärare. Det är 
vik5gt a= man får sin examen för a= eventuellt kunna studera vidare på högstadiet och gymnasiet. Vi 
har betalt full lön 5ll lärarna och personalen med undantag för halv lön juni, juli, augus5 och 
september, då inga ak5viteter försiggick. Däremot har alla få= majs och bönor för eget bruk under 
hela den perioden. Sen oktober och forcarande betalar vi full lön. Det har visat sig nu a= flera skolor 
som öppnar  1 mars, även vår för 6:e klassare, saknar lärare då de privata skolorna inte betalt ut lön 
som vi gjort.  

Nu ser planeringen ut enligt följande för eleverna i Kasubi Children´s Centre: 

Primary 6   1 mars 

Primary 4 och 5 6 april 

Primary 1, 2 och 3 7 juni 

Förskolan får inte starta ännu, avvaktar besked här från regeringen. 



De=a är som hela 5den en preliminär plan. Men väldigt få av människorna i Uganda har få= covid, ca 
40 000 och 334 dödsfall av en befolkning på mer än 40 miljoner. 

Våra s5pendiater har få= mat från oss så a= de överlevt. Men vad innebär det a= överleva när man 
inte vet hur fram5den ser ut. Vi har försökt via våra lärare a= ge hopp 5ll den här gruppen genom a= 
de har kunnat komma 5ll skolan för samtal. Vidare har rektorn och vice rektorn träffat 
vårdnadshavare för diskussion om fram5da studier.  De=a har resulterat i a= tre av flickorna kommer 
a= gå på St Elisabeth´s college med utbildning inriktad mot sömnad och design. Patricia och Thanawi 
har startat utbildningen 1 mars men Josephine har ingenstans a= bo. Hennes pappa har dö= och 
mamman är alkoholiserad och försvunnen så där kan hon inte vara. De=a problem ligger nu på vårt 
bord.  

Alice, vår första s5pendiat är nu eEer 3 års studier färdig socialarbetare med bra resultat. Nu är det 
jobb som gäller.  

Allan, enda pojken, har startat secondary 5, teknisk inriktning. Han har försörjt sin sjuka mamma 
under lockdown genom a= arbeta på e= bygge. Men i oktober tog jobbet slut och det fanns inga 
pengar 5ll hyra eller mat. Vi har gå= in med medel för a= stö=a familjen, även sjukvård plus medicin 
5ll mamman. Här krävs mer insatser framöver.  

Hajarah ska ta sin secondary 4 examen i slutet av mars och sedan gå vidare 5ll secondary 5. Sharon 
startar secondary 3 den 1 mars. Vi har nu tre mycket duk5ga elever som borde få fortsä=a på 
universitetet. Av den anledningen vädjar vi 5ll er om medel 5ll s5pendiefonden. 

Shamim har 1 mars startat sin sjuksköterskeutbildning på Lubaga hospital, där hon är inackorderad. 
Marita, med hjälp av några privatpersoner, sponsrar henne under 2.5 år. 

Farmen har som vi 5digare meddelat inte bidragit med bönor i den omfa=ning vi behöver 5ll skolan. 
Av den anledningen har vi tagit hjälp av e= växtodlingsföretag i Kampala, Kawanda, och gjort 
jordtester. Svaret på dem får vi i denna vecka. Vi har också be= om råd om vad vi kan producera. 
Grisarna mår bra, 11 piglets plus 3 suggor. En av dem vi köpt var inte pregnant utan vi har få= 
inseminera den, tråkigt. Just nu finns det sötpota5s och jams 5ll försäljning plus en ny majsskörd. Tala 
om a= ha tålamod med farmen är bara förnamnet. Den 20 mars ska vi ha e= zoom-möte med alla 
inblandade om bara farmen. 

Vi har haE tre zoom möten sen vi skickade ut förra nyhetsbrevet. Det fungerar både bra och dåligt 
beroende på internet men är ändå e= bra sä= a= kommunicera. Vår konsult Charles arbetar ständigt 
med personalen om hur man ska hi=a former för a= överleva när vi lämnar projektet. Men vi måste 
också inse a= coronan inte har gjort det lä=are a= avsluta projektet på e= bra sä=. Vi vill därför vara 
ärliga med a= vi kanske måste fortsä=a en 5d eEer 31/12 2021. Däremot arbetar vi mot det mål vi 
sa= upp men skolans överlevnad är prioritet nummer e=. 

Tack för a= ni forcarande tror på oss och hjälper oss genom era bidrag a= hi=a en bra fram5da 
lösning för barnen i slummen i Kasubi. 

Kasubi Friends styrelse 

Marita   Petra Mona  Jakob Torbjörn 

               


