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Utanför fönstret faller snöflingor och kylan biter i skinnet vid promenaden. Det är aprilväder igen och 
vi kastas fram och <llbaka mellan sol och kyla. Det känns ungefär som a> kastas mellan olika vågor i 
coronaspridningen. Vi har alla påverkats av coronan men nu ser vi ljuset i tunneln med hjälp av 
vaccinet. Äntligen kan vi kanske umgås <ll midsommar.  

Vi vill informera om a> vårt planerade årsmöte har vi skju<t på <ll i början av september. Vi känner 
a> det skulle vara bra med e> möte med många närvarande på grund av det förändringsarbete vi nu 
går igenom. Målet för projektet har all<d varit a> skolan ska bli självförsörjande och Kasubi Friends 
dra sig <llbaka. A> en pandemi skulle ställa <ll det fanns inte med i beräkningen men så blev det. Vi 
vill ha en bra diskussion om hur vi gör med farmen och skolan eGersom nuläget är annorlunda sen vi 
tog beslutet i januari 2019 om 2-årig avveckling. Vi hoppas a> alla ni som är medlemmar kan 
acceptera a> vi skjuter på årsmötet <ll i början av september.  

I skolan har livet gå> vidare med klasserna 4, 5, 6 och 7, sammanlagt 159 elever. Undervisningen har 
kunnat genomföras tack vare a> alla lärare har varit på plats och möjlighet <ll a> sprida eleverna med 
2 meters mellanrum har fungerat. Skolinspek<onen i Uganda är mycket sträng och kontrollerar oGa 
a> alla regler hålls. Inte alla barn har kommit <llbaka <ll skolan utan har få> stanna ute på landet hos 
någon släk<ng, kanske för a> arbeta men även för a> giGas bort som flicka. Enligt säkra källor kan 
uppemot 13 miljoner flickor i världen ha giGs bort under förra året. Våldet i hemmen har ökat liksom 
undernäringen samt brist på medel <ll a> få sjukvård.  Hur upplägget är för hur eleverna ska fånga e> 
helt år av missade studier är för oss en gåta. Det verkar som man bestämt a> skjuta på hela skolåret 
ända fram <ll 2023 innan man kommer in i rä> ordning igen. Klasserna 1, 2 och 3 börjar den 7 juni.  

Våra s<pendiater i secondry 3, 4 och 5 har startat den 1 mars 2021. Det gäller Sharon, Hajrah och 
Allan. Alice är klar med sin utbildning <ll socialarbetare men har ännu inte få> examina<on, som är 
planerad <ll maj. Shamim har återgå> <ll sin inackordering hos Lubaga hospital där hon fortsä>er sin 
sjuksköterskeutbildning. Patricia, Josephine och Thanawi har börjat sin sy-och designutbildning. Vi har 
under våren från 4 privatpersoner tacksamt mo>agit totalt 24 000 kronor <ll s<pendiefonden. Vi är 
for]arande i behov av medel <ll fonden då vi ser a> Sharon, Hajarah och Allan har så goda resultat 
a> de skulle kunna fortsä>a på universitetet. Vi har hjälpt flera av s<pendiaterna med bidrag <ll mat 



m m under det senaste året. Situa<onen har inte varit lä> och många har levt på e> mål mat om 
dagen.  

Farmen har som vi <digare meddelat inte ge> den skörd av majs och bönor som vi förväntat. Beslut 
togs om a> testa jorden på våra 15 acré (6 hektar). Växtodlingsföretaget Kawanda har genomfört 
testen och meddelat a> jorden är bra samt prickat ut områden där plantering av majs och bönor bör 
göras. Vidare har man rekommenderat typ av gödsel. Kostnad för de>a blev ca 2 000 kronor. På 
farmen finns idag en galt och 3 suggor, varav en är högpregnant samt 11 6-månaders grisar. Av dessa 
ska 5 säljas omgående och resten beteckas för fram<da piglets. Då vi hade svinfebern och förlorade 
ca 80 av 101 grisar har vi verkligen få> arbeta i motvind men är nu i gång.  

Allt de>a som hänt och inte hänt på farmen har gjort a> vi startat en diskussion <llsammans med 
styrelsen i Kasubi Children Centre om hur fram<den för farmen ska se ut. Kasubi Friends har begärt 
a> få en fullständig plan över hur man ska uppnå de mål vi sa> för a> farmen ska överleva och kunna 
stå för sina egna kostnader samt generera inkomster. Vi har utny>jat zoom som mötesform, vilket 
ge> alla en större förståelse för vilka mål  som gäller om vi ska ha farmen kvar.  

Zoom har underlä>at för oss i styrelsen i Kasubi Friends a> ha  möten med styrelsen i Uganda varje 
månad. Vi har då även kunnat följa utvecklingen i landet. Med e> fortsa> undantags<llstånd från 
21.00 – 06.00 har allas möjigheter påverkats <ll bl a  inkomster m m. Dessutom har det varit oroligt i 
landet ända sedan valet 14 januari. Bobi Wine, opposi<onskandidaten, har inte varit nöjd med 
valresultatet och har få> stöd från t ex USA, som genomfört en del sank<oner mot president 
Musevini. For]arande är infekterade i landet väldigt lågt och få har hiills dö>. Landet har idag öppna 
gränser och Marita har planer på a> åka <ll Uganda i september. 

E> varmt tack <ll alla som ge> oss förtroendet a> arbeta för en bä>re fram<d för skolbarnen i 
slummen i Kasubi. 
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