
Verdens Børn støtter næsten halvdelen af eleverne på 
specialskolen i Entebbe. Der er 5 klasser – fra bh. klasse 
til P4. Da det jo er en specialskole, er der stor spredning 
på alderstrinnet i de forskellige klasser – ligesom en elev 
kan være på samme klassetrin i flere år. Skolen følger 
undervisningsministeriets læseplan, og flere elever i P4 
går til eksamen. Skolen har 9 lærere. Det er et godt antal 
i forhold til tidligere, hvor det var svært at få lærere til 
skolen. Denne sommer har der været to lærere på bar-
sel – i to måneder, så det var noget af en udfordring for 
skolen at undvære to lærere på en gang.

Frivillig arbejdskraft. Skolen har i to år haft en frivillig 
mandlig medarbejder fra Japan, der hovedsageligt har 
undervist de døve børn på skolen. En ny frivillig kvinde 
fra Japan er lige startet på skolen. Hun skal også under-
vise i to år som et led i hendes læreruddannelse. Skolen 
er god til at tiltrække frivillig arbejdskraft, og der kom-
mer løbende lærerstuderende som opholder sig på sko-
len i kortere tid. Senest to studerende fra Sverige. Det 
er til stor gavn for skolen at have frivillig arbejdskraft, 
især hvis det er folk med baggrund i den pædagogiske 
verden.

Håndarbejde. Skolens syerske har stor succes med 
eleverne. Hun er dygtig til at lære fra sig og flere af 
børnene med specielle vanskeligheder er i stand til 
at producere tøj og tæpper. Det nyeste hit er strikke-
maskiner – skolen råder over 4 maskiner og i dette 
skoleår har eleverne produceret sweaters til dem selv 
og til salg. Det er en del af skolens værdisæt at gøre alle 
elever selvhjulpne, så de bliver i stand til at forsørge sig 
selv, når de forlader skolen. For nogle elever bliver det 
en levevej at sy – for andre er det at passe høns. 

Halskæder. Eleverne har også lært at lave halskæder. 
Flotte farvestrålende halskæder af sammenrullet papir. 
En teknik, der er blevet meget populær i Uganda og til 
glæde for skolen er der godt salg i dem. Du kan faktisk 
købe disse halskæder gennem Verdens Børn – se blot i 
vores blad på sidste side. Skolen bruger pengene til at 
anskaffe sig flere materialer og til at holde en fest for 
eleverne, når skoleåret slutter.
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fint, og fordi skolens gener-
elle standard er god. 

På tur til Entebbe Wildlife Center

Traditionel dans

En tilfreds skoleleder - Gertrude



En butik nær skolen

Børn fra lokalsamfundet nær skolen

Jordbrug. Som noget helt nyt er skolen begyndt at 
dyrke champignoner. Ligesom pasning af geder, høns 
og skolens afgrøder, er det elevernes ansvar. Lærerne 
underviser eleverne i dette arbejde, og gradvis får de 
mere og mere ansvar. En rigtig god og lærerig proces.

Ejerskab. Den langtrukne sag med skolens ejerskab er 
til stadighed en udfordring for skoleleder Gertrude. Der 
arbejdes intenst på, at skolen skal blive ejere af grunden, 
så der kan bygges et hus til skolelederen og måske flere 
klasseværelser. Hvorfor sagen endnu ikke er afsluttet, er 
en gåde for alle. Gertrude har møder med kommunen 
flere gange om måneden og bliver hele tiden lovet no-
get nyt. Men mon ikke at der er håb for 2012? 

Tak for de flotte donationer, der er kommet i årets løb. 
Skolen har med de penge fået råd til at købe god mad 
til børnene – i en tid hvor fødevarepriserne er så høje, at 
dagens kost ellers kun ville være ris.  
Børnene trives godt på skolen. De elever, der ikke går på 
skolen, men som er tilknyttet skolen gennem jeres fad-
derskab, bliver jævnligt tilset af skolelederen. Hun holder 
møder med deres skoleledere for at følge udviklingen. 
Det er en god ordning for de elever, der enten kræver 
meget speciel undervisning (f.eks. eleverne på døvesko-
len i Kampala) eller de elever, der har taget springet fra 
specialskolen over til en normal skole i byen.

Tusind tak til jer faddere for jeres støtte til disse svage 
børn. I gør en virkelig stor forskel for børnene og deres 
fremtid. Skulle du have en ven eller bekendt, der kunne 
tænke sig at støtte et barn på skolen i Entebbe, så spred 
venligst dit kendskab til Verdens Børn.

Rigtig godt nytår til jer alle fra 
Entebbe Children’s Welfare Primary

Verdens Børn og
Lone Kamper Rietz

Verdens Børn  Kaløvej 6   8410 Rønde   www.verdensboern.dk 

Begejstrede blikke


