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Maderaskolen, som ligger i Nordøstuganda, er en stor lokal pigeskole. 

Det totale elevantal var i 2012 782. Heraf var 191 sponsoreret, fordelt 

på 139 dagskolepiger og 52 kostskolepiger. Derudover har 31 fået 

støtte til videreuddannelser på andre skoler, heraf 4 på universitetet, 2 i 

andre videregående uddannelser og resten i mellemskole.  

Antallet af piger på skolen er i år steget markant, hvilket ikke mindst 

skyldes, at skolen har et godt ry, og vigtigt her er det, at også flere 

betalende forældre har meldt deres børn ind på skolen til gavn for 

økonomien, der også skal række til en stor gruppe af børn fra hjem, der 

kun kan bidrage med meget lidt.   

Alle de sponsorerede piger har, ifølge vores kontrakt med skolen, 

modtaget undervisning og fået skolematerialer, skoleuniform, 

lægecheck, morgenmad og frokost. Kostskolepigerne har derudover 

fået alle deres måltider på skolen samt logi. 

Det forløbne skoleår 

Som de sidste par år har det største problem været at få pengene til at 

slå til på grund af de høje priser på mad, el og diesel. Da den 

kommunale elforsyning meget ofte svigter, må skolen slå sin generator 

til for at få lys og holde vandpumpen i gang. Det koster dyr diesel. 

Heldigvis har lagerbygningen til madvarer, som skolen fik for 2 år 

siden, muliggjort mere økonomiske madindkøb, så der kan spares lidt 

på madbudgettet, der stadig er meget anstrengt. For ikke at skolen 

skulle afkorte teminerne pga. at maden ikke slog til, hvilket er meget 

almindeligt på mange skoler, har det været muligt at bidrage med 

maddonationer, som sikrede gennemførelsen af hele skolegangen. 

Sidste år blev der ikke råd til ekskursioner, men i år blev det muligt 

takket være penge fra Skt. Josefs Skolens indsamling året før. Det blev 

bl.a. til besøg på en flyveplads, et kvægbrug, et landbrug, et 

sundhedscenter, og de største kom på museumsbesøg i hovedstaden 

Kampala, hvor flere for første gang så den myldrende trafik.  

Som altid har sportsaktiviteter været udfoldet med konkurrencer internt 

mellem klasserne og med de nærliggende skoler i atletik, fodbold, 

volley- og netball, ligesom skolens mange klubber i drama, korsang og 

debat har været populære.  

En ny kunstklub er kommet til, og ved besøget så vi de flotte resultater 

i form af smukke julekort og malerier.  

Endnu et bidrag til bedre læreboliger blev givet for resterende 

arvepenge, idet der blev bygget et hus, der rummer to lærerfamilier. 

Husene er flotte, og familierne var ovenud glade for deres pæne 

boliger. 

Også i år blev det muligt at hjælpe nogle af de fattigste familier til 
fadderbørnene med lidt ekstra til husholdningerne som sæbe, olie, 
sukker og ris. 

Besøg på skolen 
I november besøgte jeg skolen. Besøget faldt sammen med P7-
pigernes afsluttende eksamen, hvilket foregik med alle forholdsregler til 
forebyggelse af snyd. I skolens store sal var der dækket op med borde 
i god afstand fra hinanden, pigerne skiftevis med drengene fra den 
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nærliggende drengeskole, som holdt eksamen samme sted. Da 
Maderaskolens piger plejer at levere områdets bedste P7-eksaminer, 
regner vi også med, at de har klaret sig godt i år. Af de sponsorerede 
piger var 27 med til eksamen. Samtlige øvrige elever og lærerne var 
bortvist fra skolen i de to dage, som det varede.  
Ved mine besøg beder jeg altid om at mødes med nogle udpegede 

piger, dels for at tale med dem og dels for at kontrollere, at de er der. 

Denne gang havde jeg ønsket at se de piger, som går på andre skoler, 

støttet af faddere. Det blev et rigtig dejligt møde, idet især de 

universitetsstuderende var interessante at træffe og høre fortælle, 

hvordan det med hjælp fra Verdens Børn er lykkedes dem at komme 

så langt med uddannelse.  

Den ene har gennem flere år arbejdet hårdt for at tjene penge, 

samtidig med at hun og en søster skulle passe deres gamle, svagelige 

far. Med god støtte fra soroptimisterne i Vestsjælland er hendes drøm 

om uddannelse nu gået i opfyldelse.  

Forbedringer og udfordringer 

I den årsrapport, som jeg fik med hjem, var der et afsnit om 

forbedringer. Skolen fik sidste år en hel del undervisningsmaterialer, 

div. plancher, verdenskort og andet materiel, og det lyder at ”the 

scolastic materials have greatly boosted the academic standard”.  

En anden forbedring, som skolen har opnået, er at eleverne kommer 

hurtigere i gang efter ferierne, hvilket tidligere var et problem. 

Medvirkende hertil er, at det er lykkedes lærerne at involvere børnene 

mere, først og fremmest gennem de omtalte aktivitetesklubber men 

også gennem elevvalgte præfekter, som har ansvar som f.eks. 

sekretær for uddannelse, sport eller sundhed eller ”time keeper”.  

Med til billedet af skolens forhold hører så også, at anstrengt økonomi,                                  

malaria og meget ustabile strømforhold volder skolen store problemer. 

Endvidere havde flere af lærerne ikke fået løn i flere måneder, 

pengene var bare forsvundet. 

Dertil mangler skolen latriner og håndvaskefaciliteter, nivellering af 

skolearealet, så erosion kan bremses og skabe mulighed for en 

legeplads, møbler til de små klasser, renovering af klassegulve oa.  

Da de høje priser på levnedsmidler og fuel stadig vil være skolens 

største problemer, vil vi fortsat løbende ”samle ind” til supplering af 

skolens økonomi. 

Grundlaget for skolens succes 

er den stabile faddergruppe, som betaler for at 191 børn på skolen får 

en rigtig god skolegang med motiverede lærere. Det fremhæves i 

skolens rapport at sponsorprogrammet igen i år har haft stor succes 

med udvikling af pigerne gennem undervisningen og diverse aktiviteter. 

Fra skolen modtog jeg før min afrejse en gave, som børnene i 

kunstklubben havde lavet. Det er et billede med udskåret tekst, 

hvormed de takker alle fadderne for deres gavmildhed og hjælp og 

ønsker alle et godt nytår 2013. 

Denne tak videregives hermed på vegne af børnene, 

forældrene/værgerne og alle lærerne, ligesom Sr. Elizabeth beder mig 

hilse jer alle med sin tak for at endnu et år er gået godt i Madera.  

Med venlig hilsen, 

For Madera Girls  og Verdens Børn 

Kirsten Jensen 

Sr. Elizabeth og Constancia 
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