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Vilken fantastisk höst vi haft, färgerna från träden gör oss både positiva och 
lugna. Hur vore livet för oss om vi inte hade våra fyra årstider. Underbart för en
del men merparten uppskattar nog växlingarna i naturen. Afrika har drabbats 
av torka även detta år med varierande grad i de olika länderna. I Uganda blev 
hur som helst inte skörden av majs bra, delvis beroende på att sådden blev 
försenad och delvis på att man inte vattnade fälten. 

Skolan

Barnen har gått i skolan sedan 10 januari. Tyvärr saknas fortfarande två lärare 
till klasserna 1 – 7. I förskolan saknas 1 lärare och en praktikant. 

Undervisningen i klasserna 1 – 7 har koncentrerats till att komma i kapp det 
man förlorat under de två sista åren. Allra värst har det varit för eleverna i 
klasserna 1 – 3, som inte varit i skolan på två år. Rädda Barnen hade lämnat 
läroböcker till alla klasser för uppföljning av det man förlorat. Vidare hade man 
ett tag undervisning även på söndagar. 

Skolavgifter till termin tre har minskat och utgör hittills endast 7.8 miljoner, 
vilket endast räckt till lön åt personalen i september. Nu har vi fått en begäran 
om medel till resterande året inklusive januari. Motiveringen till detta är att om
Ebola-utbrottet når Kampala kan inte våra barns vårdnadshavare betala 
skolavgiften utan måste spara medel för ev lockdown.  Skolorna måste sluta 
denna termin redan den 25 november istället för 9 december. Vi anser 
fortfarande att betalning ska ske då alla vårdnadshavare arbetat september, 
oktober och november dvs hela tredje terminen. Skolan ska klara sig i 
framtiden och då gör man inte undantag för att vara populär och kunna rida på 



att Kasubi Friends finns i bakgrunden med medel. Däremot har vi betalt 
personalens semesterlön under december och januari.  

Vi ska avsluta projektet den 31/12 2022. Våra kvarvarande medel ska vi 
investera i verksamheter som gör att skolan kan överleva samt på så sätt få 
egna inkomster. Fortfarande vill inte Mr Dirisa godkänna att vi har en ekonom 
på plats, varför vi hittills inte kunnat presentera bra förslag avseende 
resterande kapital. 

Stipendiaterna

Shamim tar sin sjuksköterskeexamen i november men får inte sitt resultat 
förrän i februari 2023. 

Josephine och Thanawi är klara med sin sy- och designutbildning i november 
och planer finns på att tillsammans med Maria starta en egen business. Ev kan 
de få ett rum i skolan och på så sätt både sy skoluniformer och ryggsäckar plus 
sälja on-line.

Hajrah har presterat sämre den andra terminen och tyvärr vet vi inte varför. 
Har bett Mr Dirisa besöka familjen för att klarlägga vad som hänt den flickan 
som varit nr ett bland 100 elever sen hon startade secondary.

Allan som går ut secondary 6 har heller inte presterat bra, vilket är besvärande 
då han skulle söka in på universitet, linje byggnadskonstruktion. Mr Dirisa ska 
besöka familjen för utredning om vad som hänt.

Sharon har presterat mycket bra, vilket känns fantastiskt. Hon har siktet inställt 
på att bli läkare. Den familjen fungerar bra med stöd från en farfar.

Vår tidigare stipendiat Winfred Nanyongo har kommit tillbaka från sitt arbete i 
Oman, vilket hon tog för att rädda livet på sin enda släkting, mostern, år 2018. 
Tyvärr avbröt hon sin barnmorskeutbildning då men har nu läst till sjuk-
sköterskeassistent i Dubai.

Farmen

Vi har inte fått några bilder på hur det ser ut på farmen idag. Däremot har vi 
skickat medel 2.000:- till en pump, då vi anser att vatten krävs till odlingarna. 
Vidare har man startat en hönsuppfödning med nytt hönshus, vilket vi inte 
heller har bilder på. Alla grisar är sålda och vi har inte fått räkenskaper på 



försäljningen. Det här låter inte klokt men är sanning, varför detta också är en 
anledning till att vi inte vill bidra med ytterligare medel innan en ekonom finns 
på plats. Tanken att sälja farmen finns kvar men är förmodligen svår i dagsläget.
En ytterligare fundering som finns är att vi ska göra en stiftelse av kvarvarande 
medel. Undersökning pågår med vår advokat i Uganda.

Avslutning av projektet

Vi har kallat till ett årsmöte den 5 december 2022 kl 18.30, då vi hoppas på stor
närvaro av våra medlemmar. Anledningen till detta är att vi vill ta ett beslut om 
kvarvarande medel tillsammans med er som stöttat projektet under så många 
år. 

Som bilaga till detta nyhetsbrev finns, till medlemmar, kallelse till årsmöte, 
verksamhetsberättelse och resultat-och balansräkning för 2021. 
Revisionsberättelsen skickas lite senare.
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