
Uganda sponsorbørn 

I 2004 fik jeg mit første sponsorbarn fra Uganda. De ville gerne bygge en børnehave og jeg 
havde lyst til at sende noget børnehaveudstyr derned. Det blev vores første container.  

I 2005 var første besøg hos ABC skolerne i Kampala Uganda. Fantastisk. 

Så begyndte vi at sende flere containere og mine venner fik også sponsorbørn hos ABC. 
Mange hjalp med at indsamle og pakke. Vi sendte 11 containere fra 2004 til 2011. 

I 2008 var jeg dernede igen og var stadig ret imponeret af standarden. Børnene som vi 
betalte til var der, skolernes bygninger rigtig flotte og vores skolemøbler stod flot. 

I 2009 besluttede den danske afdeling af Interaid at lukke, og det var via dem vi havde 
vores børn. Jeg aftalte med ABC, at jeg kunne betale direkte til dem og så var Uganda 
sponsorbørn pludselig opstået. 

Samtidig med os, begyndte Tommy fra Marafiki at sende containere til Tanzania. Vi havde 
samarbejdet, og nu hjalp han med at få kontakt til Merkur Banken/fonden så vi kunne få 
skattefradrag. Derfor er vi medlem af Marafiki og han holder vores hjemmeside: 
www.marafiki.dk  Dvs. at det du indbetaler (-100kr) opgiver vi til skat og derfor er der 31 
% skattefradrag. Altså ud af 2000kr får man ca. 660 kr. i skat tilbage. Det står tydeligt på 
selvangivelsen. Det koster 100kr pr. medlem om året og vi får vel for ca. 150 kr. igen med 
hjælp til bankgebyrer og tilskud til projekter. Dette er det eneste administrationsgebyr. 
Resten går direkte til skolerne/børnene. Det er en hobby for mig og skal ikke tjene på det. 

I 2010,2011,2012,2016 og nu i 2017 har jeg besøgt børnene og deres familier. Skolen har 
det sværere, da mange lande ikke gider sponsorbørn. Der er stadigvæk helt styr på 
børnene, udstyr og bygninger. Deres lærere bliver betalt godt, og de har lavet en del gode 
lejeboliger. Så de også bor godt. 

Men det er blevet sværere at være ekstrem fattig i Uganda. Madpriserne stiger og jorden 
er meget dyrere, så den jord de før havde til at dyrke mad på, er nu forsvunden og blevet 
til huse. Få ejer selv deres huse og huslejen er høj (100 kr. pr mdr.) hvis man kun tjener 3-
8 kr. pr dag til en hel familie, tit med søskendebørn/børnebørn at mætte også. 



I dag har vi ca. 42 børn fordelt på ABC skolerne og hos handicap skolen ChiFU, som min 
veninde Florence helt fra 2005, har startet. Ved siden af hjælper vi også med små 
uddannelser til vores ældste børn: såsom sygeplejerske, mekaniker og nu en murer- 
ingeniør 2017. Alle disse i separate indsamlinger. Mest mig der banker på døre.  ☺ 

 

Vi har hjulpet nogle familier med reparation af deres huse og medicinregninger. 

På mine rejser har man mulighed for at give penge med direkte til familierne. Vi kalder 
det for ”mad-penge” og det er helt fantastisk at se en mor få 200-600 kr. i hånden. Det er 
jo flere måneders løn. De er så lykkelige og nogle giver sig til at græde, for de har tit intet. 

Jeg foretrækker indbetaling 1 gang om året. Dvs. indbetalingen sker i nov. 2016 for 
skoleåret 2017. Det kan så ses på skatteopgørelsen 2017.  Pga. bankudgifter sender vi kun 
1 gang om året.  Vores konto nr: 0400 4020669808 

For ekstra info prøv at slå Berit Lund Uganda op på Google. ☺ Fyens stiftidende har også 
skrevet en del om vores indsamlinger, børn og containere. 

Jeg håber meget du vil være med. Vi kan ikke redde Uganda, men de familier som vi har 
kontakt med er utrolig glade og lettede. 

 

Med venlig hilsen 

Uganda sponsorbørn v/ Berit Lund 

Vinkelvej 15, 5792 Årslev 
ugandasponsor@gmail.com 
mobil  20340612 
 


