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Världen ser inte ut som där många av oss har tillbringat sommaren. Vi 
behöver vila i tacksamhet över att vara födda i detta land. Inte alla har det bra
här men mat och husrum finns för de flesta. I många länder har bristen på 
vaccin blivit en stor konsekvens för bl a alla barn, som inte har kunnat gå i 
skolan. Afrika sticker ut med sina 0.01% färdigvaccinerade, i Uganda 4 139 
personer av 45 miljoner. Vi kanske inte behöver den tredje dosen utan kan 
dela med oss?

I Uganda har våldet i familjerna ökat. Bristen på mat har skapat undernäring 
och sjukdomar som t ex malaria som inte  har kunnat behandlas p g a 
överfulla sjukhus med bl a covidpatienter. Unicef räknar med att i världen har 
ca 13 miljoner flickor blivit bortgifta. Många kvinnor har dött i barnsäng och 
inga vaccinationer av t ex mässling m m har  genomförts.

I vår skola pågick undervisning 3 februari – 7 juni då presidenten återigen 
meddelade lockdown för i princip alla skolor och näringsgrenar samt förbud 
att lämna distriktet. Vidare har man fortfarande utegångsförbund  kl 21 – 
06.30. De klasser som kom igång med utbildning var 5 – 7 klass. Barnen i klass 
1 – 4 har inte varit i skolan sedan den 20 mars 2020. Inga förskolebarn har 
varit på plats. 

Hittills, enligt Worldometer, har Uganda sedan mars 2020 haft 97 453 
infekterade varav 95 217 är återställda, dödsfall   2 931. Enligt våra kontakter i 
Kasubi tror man att många fler har dött ute på landet men att statistik saknas.

Till lärarna i skolan har vi betalt full  lön fram t o m maj månad. Därefter har vi
betalt halv lön med komplettering av möjlighet att komma till skolan och 
hämta majs och bönor. Mat har delats ut till kvarvarande barn från vår skola.



 I landet får endast 33% av eleverna mat i skolan 77 % saknar detta totalt – 
positivt att gå i vår skola. Lärarna är vaccinerade enligt Mr Dirisa, vilket är 
positivt. Det krävs från presidenten att alla lärare ska vara vaccinerade innan 
skolorna startar igen. Just nu avvaktar vi en ny skolstart. Inga lärare i privata 
skolor har fått lön, vilket gjort att många sökt sig andra möjligheter för att 
överleva. Kan ge en brist på lärare i framtiden. 

Vi kämpar på med farmen, som vi inte är nöjda med vad avser utfall från 
grödor. En strategiplan för hur de ska kunna ta över farmen när vi lämnat har 
presenterats. Den är inte komplett och ska diskuteras åter i slutet av augusti i 
ett zoom-möte. Bönor har planterats och majs är på gång. Grisbeståndet är 
idag 35, 20 piglets och 15 större. 

Om någon av oss kan åka till Uganda i oktober är osäkert men vi håller fast vid
att projektet ska avvecklas enligt plan.  Det bör emellertid påpekas att vår 
intention är att skolan ska överleva och avvecklingen ska gå ordentligt till. Av 
den anledningen vill vi ha en diskussion om detta med våra medlemmar på 
årsmötet. Vi hoppas på bra deltagande.

Som bilaga till detta brev finns, till medlemmar, kallelse till årsmöte 28/9-21, 
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse. 
Vidare motser vi tacksamt motioner senast den 15 september till   
maritar@telia.com  så att vi hinner förbereda oss. 

Ett varmt tack till alla som gett oss förtroendet att arbeta för en bättre framtid
för skolbarnen i slummen i Kasubi.
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