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Velkommen til vores skole! 

 
 
 

 
Et hej fra eleverne i ”Special Needs” klassen 

 
 

       
Skoleleder Christine                      Husk at vaske hænder! 
 

 
 
Skolen 
Skolen har 63 elever, heraf støtter VB 28 elever; enkelte 
elever er på andre skoler, som ECW samarbejder med. 
Alle elever bliver jævnligt besøgt, og deres udvikling føl-
ges. Der er 8 lærere, en matron, en kok, en køkkenassi-
stent, en syerske, en nattevagt og undervisningsassistent. 
Flere af disse medarbejdere har selv været elever på sko-
len, og de får et lille symbolsk beløb for deres indsats. 
 
I foråret havde skolen flere unge frivilligere medhjælpere 
fra USA, som gerne ville hjælpe med at opføre en lege-
plads til aktiv leg for eleverne. Verdens Børn donerede 
byggematerialerne, og i dag står der en fin legeplads 
rundt om skolens mangotræ, til glæde for alle elever – 
både store og små. I forbindelse med foreningens 40-års 
jubilæum fik skolen endnu en gave – nemlig undervis-
ningsmaterialer til de døve og blinde elever på skolen. 
 
 
Aktiviteter 
Eleverne modtager faglig undervisning ud fra det ni-
veau/det klassetrin, de befinder sig på. Der er fokus på, at 
alle elever, dog specielt de med særlige behov, skal blive 
selvhjulpne, og derfor er der meget træning i dagligdags 
gøremål. Derudover undervises eleverne meget i håndar-
bejde og bagning.  
 
Skolen deltog i den årlige aktivitetsdag afholdt af CoRSU – 
en privat ugandisk NGO, der har fokus på børn med han-
dicaps og specielle behov. I november havde skolen selv 
en sportsdag, og i december blev det muligt at glæde 
børnene med en julefest, takket være donationer fra fad-
dere i VB.  
 
To gange i årets løb afholdte skolen en workshop for læ-
rerne, for at videreuddanne dem i undervisningen af de 
fysisk og mentalt handicappede elever. Skolelederen har 
selv et ønske om at tage en diplomuddannelse i ”Special 
needs”, så hun er skrevet op på universitetet, men mang-
ler penge til uddannelsen. 
 
 



 

 
 

 
Den nye legeplads omkring mangotræet 

 

 

 

 
Fra hønsehus til drengenes sovesal 

 
 
 
 

 
Gode klassekammerater 

 

 
Årets gang 
De første par måneder i 2014 havde skolen den udfor-
dring, at skolelederen Christine var sygmeldt pga. dårlig 
ryg. De øvrige lærere og den tidligere leder Gertrude 
trådte til og fik hverdagen til at køre omend på lavt blus. 
Christine kom sig langsomt og er efterhånden i bedring, 
dog går hun fortsat med et korset og skal hvile meget. 
 
Den største succes i året var nok, at skolen efter rigtig 
mange år fik en aftale i hus med staten og kommunen 
omkring skolens grund. Det var været en meget lang og 
indviklet sag, som hele tre skoleledere gennem tiden har 
kæmpet for. Sagen er endt med, at skolen har fået fuld 
råderet over grunden og dermed tilladelse til at bygge på 
den, men ejerskabet ligger hos kommunen. Der er allere-
de godkendte tegninger til opførelse af en ny bygning med 
flere undervisningslokaler – nu står skolen så blot med 
udfordringen at finde økonomi til byggeprojektet. 
 
 
Besøg 
I efteråret havde skolen besøg af flere medlemmer fra 
Verdens Børn, som blev positivt modtaget. De meddeler, 
at skolen som helhed er i udmærket stand, og at eleverne 
trives godt. På billedet til venstre ser man skoleleder 
Christine i gang med at forklare et byggeri, der består i at 
ombygge et hønsehus til en ny sovesal til kostskoledren-
gene. Der står nemlig flere drenge på venteliste som 
kostskoleelever, men skolen kan endnu ikke huse dem. 
Det er jo positivt, at flere elever gerne vil gå på skolen. 
Fra hønsehus til drengesal? – Ja, hvorfor ikke; skoleleder 
Christine har mange innovative ideer!  
 
 
Tak 
Der skal lyde stor tak til dig som fadder i Verdens Børn! 
Du er med til at gøre en enorm forskel for disse børns 
tilværelse i Uganda. Hjælp mig gerne med at finde nye 
faddere, så skolen kan modtage de elever, der står på 
venteliste. Rigtig godt nytår til dig. 
 
Venlige hilsner fra 
 
Entebbe Children’s Welfare Primary og Verdens Børn 
Lone Kamper Rietz, projektansvarlig  

 

 
 

 
 


