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Uddannelse har været markant på dagsordenen ikke blot i Danmark, 

men også i den øvrige verden. For 15 år siden enedes man i FN om, 

at alle børn i verden skulle have adgang til en grunduddannelse i 

2015. Dette mål er nu nået for 90 procents vedkommende, men især i 

Afrika er der fortsat mange, der ikke kommer i skole. Det skønnes, at 

der er 25 - 35 mio. børn i Afrika, der ikke har et skoletilbud, og langt 

flere der ikke regelmæssigt kommer i skole.  

En god uddannelse er vigtig for en stabil samfundsudvikling med 

større økonomisk og sundhedsmæssig lighed og er afgørende for at 

skabe forståelse for kompleksiteten og omfanget af fx 

klimapåvirkninger og andre globale udfordringer, som påvirker os alle. 

Det giver derfor fortsat god mening at sørge for, at børn, som ellers 

ikke ville få en uddannelse, får muligheden for en sådan af en rimelig 

kvalitet, der baner vejen for deres aktive deltagelse i det lokale 

samfund.  

Selv om den økonomiske udvikling generelt er rimelig i Uganda og nu 

overstiger befolkningsudviklingen, er området, hvor Mukono skolen 

ligger, stadig præget af mange fattige og socialt nødstedte familier, og 

behovet for at tage flere børn ind på skolens kostafdeling overstiger 

langt den økonomi, Verdens Børn har mulighed for at bringe til veje 

via vore faddere og gode sponsorer. 

 

Det forløbne skoleår 

Det nye samarbejde med Hidden Talents Society (HITS), der blev 

indledt ved skoleårets start i 2013 om drift og ledelse af selve 

skoleundervisningen, synes at forløbe godt. Trods mangel på bøger til 

alle, på opholdsrum til lærerne, på udskiftning af nedslidte borde og 

stole og andre vanskeligheder arbejder lærerne med et smittende 

engagement, der giver gode resultater for børnene.  

 

Det er lykkedes at tiltrække 39 betalende elever, så der nu er i alt 256 

børn på skolen. 176 af disse støttes gennem Verdens Børn, og 41 

børn får lov til at følge undervisningen og få et måltid mad uden nogen 

betaling (flere af dem bor på skolen, idet de ikke har andetsteds at 

søge hen). Det ville være glædeligt, hvis nogle af vore trofaste faddere 

kunne have lyst til og held med at påvirke arbejdskammerater, venner 

eller familie til at tage fadderskab for nogle af disse. 

 

Det er af stor betydning at give så mange børn som muligt i det 

mindste 10 års undervisning. Takket være øget fadderbetaling og 

tilskud fra Verdens Børns særlige undervisningsfond har det i 2014 

været muligt at støtte 69 børns fortsatte undervisning ud over 

grundskolens syv klassetrin. Herligt! 

 

 

 

 

Store piger i deres sovesal 

Lektielæsning i klasseværelse 

Udflugt til Viktoria søen 

Kano studeres i Nationalmuseet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Årets store begivenhed for børnene har nok været en busudflugt, det 

lykkedes at stable på benene til Nationalmuseet og Parlamentet i 

Kampala, hvor de så og hørte noget om landets historie og politiske 

styresystem. Turen fortsatte til nogle fiskere ved Victoriasøen, som de 

fleste af børnene aldrig havde set, og afsluttedes med et besøg på 

Coca Cola bryggeriet, hvor der - oh fryd - var smagsprøver. 

 

2014 bød på mange tiltrængte forbedringer af bygningerne. Utætte 

tagplader blev udskiftet, huller i betongulve lavet, de brændeslugende 

komfurer blev repareret, brønden renoveret, ventilationshuller og 

vinduer i drengenes og i de små pigers sovesale blev gjort større og 

væggene malet, så lys og luft nu præger alle sovesale. Dansk El-

forbunds Københavnsafdeling, Tipsmidler og generelle bidrag til 

Verdens Børn gjorde det muligt at lave disse arbejder. Og det er ikke 

slut hermed. Kort inden jul kom en aftale med Rotary i henholdsvis 

Svinninge, Roskilde og Kalundborg samt ikke mindst Inner Wheel i 

Svinninge på plads. Det betyder, at vi endelig kan gøre de store pigers 

sovesal færdig med toilet- og badefaciliteter. En stor del af 

vandforbruget dækkes ved at indhøste regnvand fra bygningens tag. 

 

Sundhed 

Sundhedssituationen har været rimelig med et begrænset antal 

malariatilfælde og visse mave- og halsinfektioner. En donation fra en 

pensioneret læge af et mikroskop betyder bl.a. en hurtigere og mere 

sikker diagnosticering, så børnene kan få den rigtige behandling 

tidligere end ellers. Mikroskopet blev overrakt under et kort besøg af 

nogle bestyrelsesmedlemmer fra Verdens Børn. Selv har jeg ikke 

besøgt skolen og børnehjemmet i 2014, idet vi prøver at spare på 

rejsebudgettet, men jeg påregner at lave et egentligt kontrolbesøg her 

i foråret 2015. 

 

Kontaktmøde med faddere 

På den hjemlige front inviterede vi i oktober faddere i Ballerup, Furesø 

og Herlev til et møde om arbejdet i Verdens Børn. Det var godt for os 

at høre de forskellige kommentarer fra faddere, men set ud fra det 

begrænsede fremmøde synes der ikke i det område at være et stort 

behov for den form for kontakt mellem forening og faddere. Hvis det 

skulle være en fejlkonklusion modtager jeg dog gerne forslag til 

eventuelle andre aktiviteter, der bedre kan passes sammen med 

faddernes travle hverdag. 

 

Tak til alle 

Vores lokale samarbejdspartner, JWS, har bedt mig viderebringe en 

stor tak for faddernes og sponsorers opbakning til at give nødstedte 

børn en bedre chance for et godt liv - en tak som Verdens Børn og jeg 

selv gerne vil tilslutte os 

 

Med venlig hilsen 

 

Mukono Children's Home, Verdens Børn og 

Torkil Eriksen, projektansvarlig 

 
 

Vaskedag 

Besøg hos Coca Cola 

 

Mikroskop overrækkes til lægen 

Små piger i deres sovesal 


