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Nu går vi mot en höst som i många delar känns både spännande och osäker – valet och kriget i 
Ukraina samt ett elpris som rusar. De flesta av oss har njutit av en varm sommar med stora 
möjligheter till även varma bad – vi är på så sätt väl rustade för kommande påfrestningar.

I Uganda har precis som här matpriserna rusat i höjden. Majs som tidigare kostat 1 800 shilling 
handlas idag för 4000 shilling = 1 dollar per kg. Förhoppningsvis kommer en del majs fram till Uganda 
från Ukraina under hösten, vilket sänker priserna. Tyvärr har vårens skörd i landet inte heller blivit bra
p g a torka.

Skolan 

I vårt förra Nyhetsbrev nr 41 informerade vi om vår förhoppning att organisationen Ricode skulle ta 
hand om administrationen i skolan dvs sköta ekonomin m m. Vår verksamhetsledare Mr Dirisa 
vägrade att skriva på vår Överenskommelse, varför vi beslutade om en annan linje i förhållandet till 
medel till skolan. Skolavgifter hade under termin 1 kommit in med 12 miljoner totalt. Vid termin 2 
start beslutade vi att inte skicka några medel till mat till barnen och löner till personalen utan avvakta 
ett nytt ställningstagande från skolan avseende ansvaret för administrationen. 

Nu har termin 2 avslutats och nya skolavgifter motsvarande 13 miljoner shilling har räckt till mat till 
barnen och löner till lärarna. Visserligen har lärarna fått lön ca 1 – 2 veckor för sent och maten har 
ibland köpts på kredit. Ingen begäran om medel har kommit till Kasubi Friends. Eftersom de ska klara 
sig själva fr o m 2023 anser vi att det varit positivt att göra detta uppehåll av medel. 

Då vi har en buffert för att bistå skolan med inför framtiden anser vi att alla bidragstagare avslutar 
sina inbetalningar fr o m 1 oktober. Ev kostnader för skolan fram t o m sista december 2022 finns i 
vårt kapital. Om ni fortsättningsvis vill stödja våra stipendiater är vi tacksamma för det.

Stipendiater

Vi har idag 6 stipendiater som fortfarande går i skolan som vi även framdeles ska svara för rent 
ekonomiskt. Vem som ska ombesörja de medel plus uppföljning av studenterna har vi idag inte en 
lösning på. Vilka elever är det vi avser:

Hajrah går i secondary 5 tredje terminen. Hon lever med en syster och en mamma som har psykiska 
problem. För att underlätta för Hajrah har vi varje vecka bistått henne med 5 kg majs och 3 kg bönor.

Allan går i secondary 6 tredje terminen. Hans mamma dog i höstas och han bor med en syster till 
mamman. Pappan vägrar hjälpa sin son. För att underlätta för Allan har vi varje vecka gett honom 



samma ranson som Hajrah plus att vi bistått honom med busspengar, då han bor 1,5 mil bort. Hans 
framtid måste diskuteras när han i februari får sitt slutresultat. 

Sharon går i secondary 4 tredje terminen och har möjlighet att välja en yrkesutbildning då men hon är
fast besluten att bli läkare  och måste då fortsätta till secondary sex. Familjen klarar sig med hjälp av 
en farfar som kommer med mat från hans lilla farm och en bror som arbetar.

Shamim går sista terminen i höst till sjuksköterska på Lubago Hospital träningscenter. Hon kommer att
få sina resultat i februari 2023 och  då kan hon söka jobb. 

Josephine går sista terminen i sy- och design hos St Elisabeth school . Båda hennes föräldrar har dött 
och hon bor hos en moster, vilket har varit bra för henne.

Thanawi går samma utbildning som Josephine. Hon bor med sin mamma och styvfar 1,5 mil från 
skolan men det har familjen ombesörjt själva. 

Alice som fick sin examen som socialarbetare efter tre år på Zazamisi school var lovad jobb hos Rotary
fr o m maj 2022 men har ännu inte inträffat. Hon arbetade på en restaurang när Marita var i Uganda 
men i juli försvann ägaren av restaurangen ut i bushen med alla medel. Sen dess är hon arbetslös men
söker nu jobb hos välgörenhetsorganisationer som återvänt efter pandemien. 

Projekt early pregnancy = för tidigt med barn

När Marita var på plats kom det stora artiklar i tidningarna om att 10 000 flickor i åldrarna 10 – 19 år 
blev med barn varje vecka. En gynekolog skickade många varningar att något måste göras. 

Marita pratade med Asuman och Alice om problemet och undrade om de var intresserade av att 
jobba tillsammans med ungdomar i området. Vår assistent Asuman, Maritas promenadkompis, hade 
utsetts till ungdomsledare i området , 32 år gammal, vilket passade bra tillsammans med Alice 
kunskaper inom det sociala området. De har fått medel till att gå ut i lokalradion, ordna 
dörrknackning samt möten i skolan på söndagar. En viss kontakt med Plan International har även 
förekommit. Styrelsen kommer att stötta dem varje månad med 500 000 shilling för att hålla möten 
samt göra uppföljning med en klinik dit gravida går.

Farmen

Ibland blir inget som man tänkt sig. Ricode ville inte ta hand om farmen och odla upp den för kontroll 
av hur mycket föda till grisarna vi själva kan producera. Beslutet blev då att farmen skulle läggas i 
träda tills någon av oss kom 2023. Grisarna 55 stycken skulle säljas av managern som Marita sagt upp 
31 mars tillsammans med Lawrence, som controller.

Den 31 mars meddelade Mr Dirisa att han har för avsikt att odla upp hela farmen och återanställt 
managern. Hela farmen planterades med hjälp av fångar, som betalades genom att en del grisar 
såldes. Idag är alla grisar sålda och enligt Mr Dirisa har skörden utfallit dåligt p g a torka. Inte så svårt 
för oss att förstå då man inte lagat pumpen i nya brunnen. Enligt uppgift har man nu planterat ny 
majs och byggt ett hönshus men saknar medel till höns. Kasubi Friends har inte bistått med några 
medel till farmen då vi hade en annan överenskommelse när Marita lämnade. 

Vi äger 49 % av farmen och skolan 51%. Lagfarten finns hos Marita. Vi tycker att det är bra att de 
försöker visa att de vill något med farmen, vilket varit dåligt tidigare som vi meddelat. Vi har inte fått 
någon begäran om medel, varför vi ligger lågt.



Vi kommer att ha ett årsmöte den 5 december kl 18.30 i Myrsjöskolans matsal där vi bland annat ska 
presentera vad vi vill göra med det kapital vi har kvar. 

Kasubi Friends board/gm Marita


