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Väl hemma från 6 veckor i Uganda kan jag bara konstatera att ni som månadsgivare behövs även detta
år. Vårt mål var att avsluta projektet genom att använda återstående medel till att göra skolan
självförsörjande fr o m 31 december 2021. I årsmötet i september bestämdes att vädja till
månadsgivarna att betala även 2022, då situationen inte varit bra i Uganda de senaste två åren.
När jag kom till skolan den 1 februari möttes jag av att området runt skolan var mycket smutsigt.
Människor såg trötta ut, en del bar mask men långt ifrån alla. Vid skolan fanns en hel del getter som
bodde på taket i en träbyggnad över ett hus. Många barn sprang omkring. Skolans idrottsplats hade
försvunnit och där fanns nu en ny byggnad. En hel del försäljning av mat, kläder och elektronik
förekom och hårfrisörer m m var i full gång. Den öppna källlan hade som vanligt en hel del sopor,
vilket Asuman lovade ta hand om. Nätet till ingången under skolan fanns på plats.
Skolan
Innanför porten till skolan kunde man tvätta händerna i såpat vatten. Det fanns en vakt som
registrerade alla samt tog tempen på mig. Eftersom jag hade 33,2 grader var jag i princip död redan
vid entrén. Ny mätare inköptes direkt. Vakten bor i skolan på natten för att förhindra inbrott.
I skolan fanns 450 barn, som såg förhållandevis friska ut. De var lyckliga över att få ha börjat skolan 10
januari. Tack vare er som månadsgivare hade barnen vid behov fått 7 kg majs och 5 kg bönor under
hela lockdown perioden. Många tack framfördes av barnen när jag besökte de olika klasserna. Två av
lärarna hade slutat plus en förskollärare. Lärarna hade en ansträngd situation med tanke på att alla
elever hade hoppat över ett helt år i undervisningen. Att ta igen det är inte lätt. Rädda Barnen hade
skänkt böcker för uppdatering av respektive årsklass. Viss revision skedde på lördagar. Det fanns bara
två förskoleklasser p g a lärarbrist.
Vi hade med oss leksaker och en hoppmatta, vilket uppskattades enormt av barnen. Asuman fick bli
lekfarbror två gånger per vecka med ansvar för att alla leksaker hamnade i förrådet. Att leka på
lektionstid finns det ett visst motstånd mot men nu är det etablerat att två gånger per vecka ska så
ske.
Då en del bänkar drabbats av angrepp från insekter köpte vi 12 nya. Själva hade skolan redan från
start köpt 12 stycken bänkar för en del av de skolavgifter, som nu börjat komma in. Vidare hade man
köpt bönor m m för egna medel. Det har varit långa diskussioner om skolavgifterna. Alla
vårdnadshavare ska betala 50 000 UGX = 125 kronor per termin. De har tre terminer. Dirisa har
informerat om detta redan i november men behöver åter ha ett informationsmöte. Rektorn skickar
lappar hem med barnen om att betalning måste ske. De behöver 22,5 miljoner UGX per termin och
när jag åkte hade de fått ihop 10 miljoner. Enligt alla ska det gå men med olika glasögon på vill man se
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möjligheter på olika sätt. De kämpar men måste inse att många vårdnadshavare prioriterar inte
barnen, varför mycket information behövs. Goda exempel är våra tre superstipendiater, som fått sin
utbildning av dessa lärare.
En svår del för oss i Kasubi Friends är att lärarna skulle behöva ha en lönehöjning så att alla tjänade
300 000 UGX = 750 kronor i månaden. Detta med anledning av att priserna även här har höjts. Vi har
gjort vad vi kunnat genom att föra samtal om skolavgifter varje vecka samt kontrollerat inkomna
avgifter plus att kvitton lämnats ut. Ett plus har varit att vissa vårdnadshavare har betalt 80 000 100 000 UGX, vilket gör att överskottet kan gå till de mest utsatta.
Två gånger i veckan kommer en fysiklärare och en engelsklärare till skolan för eftermiddagsundervisning för klasserna 5, 6 och 7. Det är helt volontärt men busspengar erhålls.
Köket med Aron och en ny dam skötte måltiderna. Fortfarande serveras frukost och lunch samt en
mugg extra gröt om man har eftermiddagsundervisning.
Vi hade ett möte med alla lärarna där vi informerade om farmen och att administrationen i skolan ska
skötas av Ricode och gick igenom vilka behov som fanns just nu. Prioritet ett var att få en idrottsplats
och även specialmåtider med ris och kött. Vidare behövs el-, kemi- och fysikmateriel. Diskussion om
lön fördes men just nu ser vi inte några möjligheter till det, då samtliga lärare med extra påslag på
lördagar har 300 000 UGX per månad.
Från farmen har skolan fått 35 säckar med 50 kg majs, vilket räcker en del in på nästa termin.
Stipendiaterna
Hajrah och Allan behöver stöd med mat till sina familjer, ca 5 kg majs och 3 kg bönor per vecka.
Vidare behöver Allan busspengar med 6 000 UGX = ca 1,5 dollar. En privatperson har skänkt 1 000
kronor till en telefon till Hajrah. Båda har fått medel till revisionsrapporter inför examen, 500 kronor.
Sharon klarar sig bra i sin familj med farfadern som kommer med lite mat till helgerna. Hon har också
fått 250 kroor till revisionsrapporter inför sin nationalexam i secondary 4.
Rektorn på Secondary school, Charles, har jag besökt och fått lite lägre terminsavgifter, samtliga
betalar 400 000 UGX per termin. Rektorn är positiv till våra elever och säger att eventuellt kan det
finnas möjligheter till att de kan få stipendier från regeringen till universitetsstudier. Det är bara att
hoppas på det.
Shamim, som studerar till sjuksköterska, trivs i skolan och har bra stöd av läraren syster Barbra, som
jag träffat och gjort en utvärdering med. Det går bra för Shamim, hon är disciplinerad och har gjort
bra resultat. För att komma upp till grade 4, där 15 av de 70 eleverna befinner sig, måste hon lägga på
ett kål. Det har vi pratat om flera gånger då Shamim besökt mig på Namirembe. Hon är fullt inställd
på att börja arbeta på Lubago Hospital när examen tas i november. Graduation sker i februari 2023,
då Marita hoppas delta. Kläder har inköpts till Shamim.
Maria har startat en liten shop och syr klänningar, kassar m m. Hon är mycket fokuserad och
intresserad. Vi har träffats flera gånger och gått igenom, via datorn, hur marknaden ser ut och hur
man kan arbeta med on-line försäljning. Hon fick en gammal Iphone, som jag fått av en väns syster.
Josephine och Thanawi går sista året i sy- och designkursen. Tillsammans med Maria, som ledare, har
Dirisa lovat att de får tillgång till en lokal i skolan. Där kan de starta en business och stötta skolan samt
sy skoluniformer m m.
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Patricia har jag träffat och haft med ett brev till Rotary med ursäkt eftersom hon misslyckats med att
ta emot ett nytt försök till att få en utbildning i sy- och design. Hon blev med barn igen med samma
man som tidigare och nu har han totalt övergett henne. Hon bor hos mamman.
Alice har fått en kontakt via Marita i Rotary. Genom Eddie, som ansvarar för vatten- och
sanitetsprojekt inom Rotarys klubb Mengo, ska Alice få jobba som socialarbetare fr o m maj.
Alice och Asuman ska starta ett ungdomsprojekt för att föra ut ideer om hur man undviker att bli med
barn, mäns syn på kvinnor, våld i familjer m m. Om 10 000 flickor per dag har blivit pregnanta under
covid-åren måste det uppmärksammas. De flesta barn får ingen undervisning av föräldrarna om
sexualkunskap och i skolan är det mer information om vilka könsdelar man har i biologin. Kasubi
Friends ska stötta detta projekt med lite medel.
Farmen
Vi har arbetat hårt med farmen och haft fyra möten om hur vi ska agera. Till slut hände det som inte
får hända, en av personalen på farmen stal 250 kg majskorn. Han avskedades av Marita och samtidigt
beslutades att farm managern ska sluta den 31 mars 2022. Likaså den ende återstående arbetaren. Vi
var länge inne på i Kasubi Friends styrelse att ge Ricode en möjlighet att starta om farmen. Vi tog in
en budget från Ricode, som varierat från 163 miljoner till idag 71 miljoner UGX.
Då Marita anser att det fortfarande är tveksamt om hur mycket mat till grisar som kan produceras på
den landareal om 15 acre vi har beslutade Kasubi Friends styrelse följande:
Ricode säljer grisarna, som finns där nu, 55 stycken.
Ricode använder medlen från försäljningen till att odla upp all landareal under 9 månader för att se
om det är möjligt att få fram tillräckligt med grismat på farmen för djurhållning av 20 pregnanta grisar
som äter 3,5 kg mat per dag plus avkommor.
Ricode redovisar inkomster från försäljning av grisarna och gör en budget för 9 månaders produktion.
Kasubi Friends bidrar vid behov med hyra av traktor och handtraktor, verktyg, lön till kompetent farm
manager inom produktion samt tillfälliga kompetenta arbetare som klarar dikning m m
Kasubi Friends bidrar med lön till en vakt under 9 månader.
Om Ricode inte accepterar Kasubi Friends förslag får farmen bevakas av en vakt fram till årsskiftet då
vi tyvärr måste sälja farmen om inget oförutsett inträffat.

Beroende på omständigheterna med farmen kommer årsmötesdag att meddelas när problemen är
lösta.

Kaubi Friends styrelse vill framföra ett varmt tack för att ni fortfarande stödjer oss fram till december
2022, då vi presenterar hur vi ska hantera det ev överskott som finns för skolans fortsatta överlevnad.
Vill önska er en härlig vår, känns fantastiskt att komma hem till Sverige, detta fantastiska
demokratiska land, som vi har i våra hjärtan.
Marita

