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Kære Sponsor          Julen  2018 

Tusind tak for et godt år og for alle de søde samtaler vi har haft.  

Det går godt i Uganda. Vores område bliver 

mere og mere en del af Kampala, hovedstaden, 

så huslejen stiger temmelig meget. Vores ene 

familie har lige fået nyt sted, og de er så glade, 

da det er lige ud til en stor vej, så hun kan sidde 

med sin symaskine og tjene lidt penge. Jeg 

tænker mest på alt det røde støv fra vejen. 😊 

Børnene og familierne håber selvfølgelig meget på, at i igen vil være 

med i år. Det var utroligt at se, hvor meget det betyder, at vi betaler 

skolepengene og giver familierne respekt. De gaver og mange penge vi 

havde med i april 2018, har været usædvanlige og derfor betydet meget.  

De er så stolte af vores hjælp. Og vores børn klarer sig imponerende 

godt i skolen, selvom de er fra de mest fattige familier.  

Prisen i 2019 er det samme som i de sidste år:  

BH – 7 kl. 1949,- inkl. ChiFU (Handicap børnene) og 

inkl.Marafiki (skattefradrag og vores hjemmeside)  

eller 1899,- uden ChiFU.  Jeg sørger for skattefradrag på 31%.  
Konto: 0400 4020669808 /mobilepay 20340612 
Kan i betale inden d. 1. december vil det være fantastisk. 
 
ABC-skolen har i år lavet rigtig meget for børnene. De har afholdt 
demokratikurser og har valg til klasse- og skolerepræsentanter. Det foregår 
meget officielt med parader etc. De har afholdt skolemøde med forældre, 
hvor de viste hvordan man kan ”høste” vand, lave førstehjælp og brand-
bekæmpelse. Sportsdage er nu fast del, hvor fodbold og basketball er top. 
De har endda deltaget i en national turnering.  

De store børn har været inde at se parlamentet, Zoo og andre 
ting og til sidst ude og svømme. Det var første gang for de fleste. 
En af børnene har skrevet et så taknemligt brev, fordi hun fik lov 
til at komme med og den store oplevelse det var. Meget rørende. 
Pigernes sovesal er efter lov lavet højere og bedre døre etc. Da 
timeløn ikke er det værste, blev det gl. nedbrudt og stenene 
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genbrugt. De var godt i gang da jeg var dernede. Hele skolen 
er meget velholdt. De høster rent vand i store tanke, så 
megen sygdom undgås. 

Spejderne har lavet ”plant et træ” med de små og de har 
påbegyndt et program til små-opsparing blandt kvinderne. 
En laver sandaler og de har fået kursus i at lave flydende 
sæbe (som koster en formue dernede), flette flotte kurve og 
lave briketter. Det er bedst for børnene at give kursus i 
selvhjælp til kvinderne. De er meget hurtige til at tage ved 
lære, når de har muligheden for det.  Jeg er simpelthen så 
imponeret over, hvad alle disse kvinder kan klare med 
nærmest ingen penge og megen modstand i mandeverden. 

Jovias mor græd, da 
hun fik overdraget 
skødet på sit jordstykke. Vi har samlet 24.000kr 
sammen til ca. 4000m2. Tusind tak til Jer alle som 
har givet. I kan se et fingeraftryk på skødet. Det er 
Jovias mor, Florences, da hun ikke kan skrive. Vi 
håber at hjælpe med et hus, høns, fisk (hvis vi får 
lavet et bassin) og måske en gris. Gødning til jorden 
er så vigtig. Vi vil gerne have familien flyttet ud på 
jorden, så naboernes køer og geder ikke æder 
afgrøderne. Måske et hegn ville være godt! Det vil 
også betyde at vores sponsorbarn skal på 
kostskole, da det ligger 
langt fra skolen. Samme 
jord ville koste det 
dobbelte i vores område. 
De 2 store døtre er 
medejer af skødet, så 
jorden ikke kan tages fra 

dem af eksmand eller sønner. Det er noget af det største jeg har 
været med til. Hun har aldrig haft en chance og hun knokler for 2kr 
hvis det er det der skal til. Og hun ligner en ung pige. 

Vores stressede mor, Robinah, med de 6 børn har også klaret det 
indtil nu, hvor hun får 200kr om måned til mad og div. Hendes 4 
børn uden sponsor, har vi samlet penge ind til og de har klaret sig 
utroligt godt i skolen. Det er meget kvikke børn med 
topkarakterer. 
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Gl. bedstemor Aisha lever stadig godt og er lykkelig for de 
200kr til mad hver måned. Hver dag sidder hun og fletter 
de mest fantastiske måtter.  Hendes børnebørn passer på 
hende og hun er så stolt af sit hus, som vi har lavet fint de 
sidste par år. Jeg ville ønske, at vi kunne importere de 
flotte måtter og give hende en god pris for dem. Nu laver 

hun lidt ekstra til familiens udgifter og er nyttig. 😊 En 
stolt kvinde som er så taknemlig for hendes danske 
familie.  

Handicap skolen ChiFU har både gode og dårlige nyheder. 

Tingagerskolen i Ringe har samlet ind til de daglige udgifter i 2018 og til 
en solcelle. Nu kan de se, når de sidder indenfor på de mørke 
regnvejrsdage. De har stadig gode og tålmodige lærere til håndarbejde 
og alm. skolegang.  

Den ene elev, Fridah, har desværre fået et barn, og hun bor nu hos 
Florence i trygge rammer. Fridah hjælper med det husarbejde hun kan, 
samtidig med at hun passer sit barn. Hun blev smidt ud hjemmefra, da 
de opdagede hun var med barn. Nu har hun det godt. 

Men det værste er, at Florence har fået tarmkræft. Hun er min 
ankermand, når det kommer til ekstra penge derned og til de 
børn udenfor ABC-skolesystemet. Hendes datter Racheal (som 
vi tidligere har støttet) vil hjælpe os. 

Florence har ønsket sig nogle geder og vi har betalt 
hospitalsregningerne. Meget af helbredelsen foregår via 
kirken, så det er spændende at se hvad der sker med min 
kære veninde. Lige pludselig er Uganda MEGET langt væk og 
mail er bare så umulig til god kommunikation.  Jeg håber og beder til at hun på mirakuløs 
vis overlever.  

TUSIND tak til jer (også ikke sponsorer) som har givet 
beløb til projekterne. Uha jeg er blevet reddet på 
målstregen nogle gange. Vi har også lært, at det bedst 
kan betale sig at få børnene færdig med 10. kl. (S4) og 
derfra ud i en erhvervsuddannelse. Vi kan ikke betale 
for en læge eller pilot uddannelse!!!! Laborant og 
andre 2-årige uddannelser er vejen frem. Sandra har 
arbejdet som parkeringsbetjent og skal nu læse til 
laborant som giver fantastiske jobmuligheder. De er en 
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mangel dernede. Murere og svejsere er der også efterspørgsel på. 

I sommerens løb er der betalt småpenge til skolebøger og 
lægehjælp.  

Ang. mig selv har energien ikke været så stor i år pga. en omgang 
stress. Jeg har fået samlet penge ind til nogle af projekterne, men 
jeg vil så gerne have hjælp til, at finde nogle nye sponsorforælder. 
Lige nu har vi 8 børn som utrolig gerne vil have deres skolegang 
betalt.  

Derfor har jeg tilladt mig at lægge et lille kort ved, som i måske kan give til en ven, som 
kunne være interesseret. Ligesom med så meget andet i Uganda Sponsorbørn, skal der ikke 
ret meget til, når vi gør bare lidt/hjælpes ad.  Jeg beder om endelig at skrive, hvis dette 
overskrider en grænse.  

På forhånd tak fordi i vil hjælpe disse skønne børn. 

Tusind tak fordi i har hjulpet SÅ MEGET i alle disse år og er så søde 
ved mig. Sig endelig til hvis der er spørgsmål. Også stor tak til alle 
”ikke-børnesponsorer” som har givet så meget til alle de små og store 
projekter.  

Tak fordi i tror på projektet. Men mest af alt tak, fordi i giver disse 
skønne mennesker en chance i livet og hjælper med små og store 
bump på deres vej. De ønsker os alle et fantastisk liv. 

Deres taknemmelighed er uendelig stor. 
Kærlig hilsen og glædelig jul fra Uganda sponsorbørn og Berit Lund 
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