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I de flesta fönster lyser vackra juldekorationer och många trädgårdar pryds med gnistrande träd. Vi 
väntar på julens sköna tid med familjeträffar och barnens glada ansikten över julklappar. Men alla har 
det inte som vi tyvärr, inte alla här i Sverige heller. Stadsmissionen jobbar mycket bra med bland 
annat hemlösas problem.

Under hösten har vi haft ett årsmöte, som beslutade att ge förtroende till Kasubi Friends styrelse att 
arbeta fram en avvecklingsplan för både skolan och farmen. Som ni alla säkert kommer ihåg hade vi 
redan januari 2019 informerat alla i projektet att vi har för avsikt att avsluta den 31/12 2021. Att i det 
läget förutse vad en pandemi skulle innebära var svårt. Nu har vi sett konsekvenserna av pandemin.

Skolan för förskolebarnen och klasserna 1 – 4 har inte varit i gång sedan 20 mars 2020. Viss undervis-
ning har skett i klasserna 5, 6 och 7. Vidare har en del stipendiater haft viss undervisning. Vi har även 
gett coaching till tre av de stipendiater, som vi tror kommer att gå vidare till universitetet. Vår sjuk- 
sköterskeelev har varit i gång sedan september 2021. Mycket har varit rörigt och vad har vi då gjort.

Alla lärare och övrig personal har fått halv lön plus möjlighet att få hämta majs och bönor i skolan. 
Elever som varit kvar i området har kunnat komma till skolan och fått tilldelning av 7 kg majs och 5 kg 
bönor. Vi har i dialog via zoommöten stämt av att inte svält förekommit bland barnen. Däremot kan vi
inte veta vilken kondition barnen är i när de kommer tillbaka till skolan i januari. Vi har i våra 
insamlingar utgått från att merparten bör gå till proteinrik mat i form av kött och ris plus grönsaker 
när skolan öppnar i januari. 

I november ordnade lärarna och verksamhetsledaren en träff med vårdnadshavare i Kasubi. Avsikten 
var att presentera den nya skolavgiften. Mötet hade 200 deltagare som meddelade att de kan betala 
125 kronor per termin när skolan börjar. Vi har treterminssystem. Övriga vårdnadshavare som i 
dagsläget befinner sig ute på landet vet vi inget om. Ett nytt möte ska hållas när de återkommer efter 
julhelgen. Vår önskan för att få en bra skola för framtiden är att administrationen sköts av en annan 
NGO vid namn Ricode. I Ricode ingår två personer som varit våra representanter i styrelsen i Uganda. 
Vi tror att dessa personer med sina kunskaper i administration kan skapa en bättre  förutsättning för 
att skolan kan leva vidare. 



När det gäller farmen har vi flera gånger informerat om att vi inte är nöjda med utfallet av majs och 
bönor. Vi har nu kommit fram till att bönor verkar svårt att odla. Däremot behöver vi majs till skolan 
och grisarna. Vi behöver även investera i en del nya golv, vattenanläggning till grisarna samt några 
stora tankar för piping till grisarna. Renoveringarna ser vi som en investering även om vi efter ett års 
försök måste sälja farmen. 

Under hela hösten har vi arbetat med Ricode, som har presenterat ett förslag till hur de vill sköta 
farmen i framtiden. Här har vi fått en budget som vi ansåg vara för hög, varför vi avvaktar en ny 
budget. Tanken med farmen har hela tiden varit att ge mat till skolan samt bidra med medel till 
lärarnas löner. Årsmötet beslutade att vi fick förtroende för att arbeta fram ett förslag som gör att 
farmen kan bli lönsam. Vi kommer inte att kunna ta ställning till detta innan vi varit i kontakt med vår 
advokat, vilket kommer att ske när Marita är på plats i januari. Till dess försöker vi investera i de 
renoveringar som är nödvändiga. 

Vi har även gjort en bedömning av vår farm manager som kommer att ligga till grund för eventuell ny 
bemanning. 

Vi kommer även diskutera med vår advokat om en stiftelse kan ta över farmen samt även ägarskapet 
av farmen. 

Marita kommer att åka till Uganda i januari och rapportering i form av veckorapporter kommer att 
läggas ut på hemsidan.

Vi har från Odd Fellow i oktober erhållit ett bidrag om 50 000 kronor. Vidare har Sågtorpsskolans 
elever haft en adventsinsamling som gav 16 016 kronor. Myrsjöskolans klasser 7 och 8 har i Operation
Dagsverke den 30 november samlat in 63 810 kronor. Vidare har vi haft 4 julmarknader som gett ca 
12 000 kronor. Pia Stibergs tomtar är alltid en succe. 

En av våra kära bidragsgivare i form av hemsydda kläder till barnen, väskor, hantverk m m 

Ann-Christin Holmgren har lämnat oss och till hennes ära kommer vi på plats ha en liten ceremoni 
och sätta upp  ett foto i skolan.

Tack för det gångna året hoppas ni känner fortsatt förtroende för oss i styrelsen.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR KASUBI FRIENDS STYRELSE

Petra Stark  Mona Aldén  Jakob Tham  Torbjörn Engman Marita Redtzer


