Årsrapport 2016 Uganda
1316 og 1346 Mukono
Children’s Home
Kære faddere
Mukono skolen ligger ca. 20 km. fra hovedstaden Kampala. Den
består af en 2 årig forskole samt en 7 årig grundskole. Der går
295 børn i skolen (141 drenge og 154 piger), hvoraf Verdens Børn
(VB) støtter de 171. Herudover støtter VB 70 børn, der er i gang
med en real eller gymnasial uddannelse på private skoler, samt 8
børn, der er i gang med en teknisk uddannelse.
Sovesal

Bygningerne består af en skolebygning med klasseværelser og
kontorer, en hal, der anvendes som fælles mødelokale og til
undervisning, en køkkenbygning samt 3 bygninger med sovesale
til henholdsvis drenge og piger.
Til skolen er knyttet 15 lærere, 4 medarbejdere i køkkenet, 4
medarbejdere der bor sammen med børnene samt 9 andre
medarbejdere med forskellige funktioner.

Undervisning

Børn under uddannelse på real- eller gymnasieskoler er fordelt på
hovedsageligt 3 skoler. Nogle hjemmeboende børn går dog i
andre skoler nær deres hjem. Skolen overvejer, hvordan man kan
forenkle administrationen af børnene ved kun at acceptere
uddannelse på færre skoler. En undersøgelse af
uddannelsesstandard og priser er under iværksættelse.

Det forløbne skoleår
Projektet blev besøgt i marts 2016 af Torkil Eriksen og Wagn
Winkel i forbindelse med overdragelse af tilsynspligten med
projektet og igen i oktober på den rutinemæssige
besigtigelsesrejse til både Mukono og Kakundi skolerne.

Pigernes sovesal

Under besøgene blev det understreget, at VB fremtidigt kun kan
støtte børn under videregående uddannelse, såfremt fadderne
betalte mindst 190 kr. pr. måned, da de faktiske omkostninger til
et barn i en real eller gymnasial skole er op til 400 kr. pr. måned.
Nogle faddere har derfor valgt at betale et højere månedligt beløb
for at sikre sig, at deres fadderbarn får en så god uddannelse som
muligt. De resterende omkostninger søger VB så vidt muligt at
dække med fondsmidler og andre tilskud fra private
organisationer.
VB har givet tilskud til en række bygningsmæssige forbedringer,
som alle var afsluttet. Skolen har sendt en lang liste over
forbedringer på skolen, som institutionen gerne ville have tilskud
til. Omkostningerne til alle disse forbedringer oversteg, hvad VB
kan finansiere, og vi har derfor udbedt os en prioriteret liste med
udgiftsoverslag.

Opmærksomme elever

Sundhed
Skolen har en fast tilknyttet sundhedsarbejder, der passer syge
børn i en lille sygestue. Sygdommene er ofte malaria, forkølelse,
influenza og mindre sår opstået under f.eks. leg. Ved alvorlige
sygdomme kommer børnene til læge eller om nødvendigt til
hospitalsindlæggelse.

Aktiv lærer

Sundhedsarbejderen orienterede os om problemer med børnenes
tænder. Han anslog, at ca. halvdelen havde problemer med
tænderne, men at han ikke var uddannet til at løse det problem.
Det blev naturligvis påtalt over for skolens ledelse. Skolen
indskærper nu brugen af tandbørster og tandhygiejne. VB vil i
2017 give et ekstraordinært tilskud til undersøgelse og behandling
af børnenes tænder af en privat tandlæge.

Undervisning

Frokost

VB overværede undervisningen i flere af klasserne. Der er normalt
ikke mere end højst 35 elever i en klasse. I de offentlige skoler er
der ofte mere end 100 børn i en klasse. Lærernes undervisning
var ret imponerende, sammenlignet med f.eks. undervisningen i
andre udviklingslande. I en første klasse havde de en livlig lærer,
der gik rundt blandt eleverne og stillede mange spørgsmål, som
børnene villigt besvarede. Midt under timen, da de små børn var
blevet trætte, kom de alle ud på gulvet for at danse og synge,
inden de satte sig igen, og undervisningen af de nu mere vågne
unge elever kunne fortsætte.
Vi overværede også ekstraundervisning om søndagen for den
ældste klasse, der snart skulle til eksamen.
Skolen gør meget ud af at opfordre og støtte børnene med
sportsaktiviteter samt undervisning i musik og dans. Børnene har
klaret sig godt i sportskampe mod andre skoler og 13 af skolens
børn var blevet udvalgt til at repræsentere Mukono kommune i en
landsturnering i september måned.

Glade børn

Lys til lektielæsning
Vi uddelte 78 solcellelamper til hjemmeboende børn. Nogle var
doneret af faddere, andre var betalt med fondsmidler. Der er
fortsat ca. 20 børn, der bor i hjem uden elektricitet, og som derfor
ikke kan læse lektier efter kl. 18., når det bliver mørkt.

Tak til alle
Hjemmene er helt afhængige af støtten fra VB. Betalingen fra
fadderne er langt den vigtigste indtægtskilde for institutionen.
Uden denne støtte ville mange af børnene aldrig have fået en
uddannelse. Institutionen har takket VB og dermed alle fadderne
for den livsvigtige støtte, som VB bidrager med.

Skolebørn

Med venlig hilsen
Mukono Children´s Home, Verdens Børn og
Wagn Winkel

