
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Nogle af skolens fadderbørn 
 
 
 
 

 
Skolepige foran den gode legeplads 

 
 
 
 
 

 
Der bygges nye klasselokaler 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kære faddere. 

 

Skolen generelt 

På specialskolen i Entebbe er der omkring 60 elever, som alle har 

særlige behov af forskellig art. Verdens Børn støtter 32 elever, 

hvoraf de fleste går på skolen. Nogle af vores fadderbørn går på 

andre skoler i byen eller længere væk. Der er mange årsager til et 

skoleskift. Nogle af de døve elever skal have særlig undervisning, 

som vores skole ikke kan give. Andre elever er i skoleforløbet nået 

til de sidste skoleklasser, som Entebbeskolen endnu ikke kan 

tilbyde. Det er en ordning, der har fungeret godt i mange år, fordi 

skoleleder Christine følger disse elever tæt og opfylder de krav, vi 

stiller til vores projekter i Verdens Børn. 

 

Skolen er i årets løb blevet besøgt af medlemmer af Verdens Børn, 

som kommer hjem med nyheder om skolens nye spændende tiltag, 

elevernes velvære og skolelederens gode drift af skolen. I årets løb 

er der ofte elever, der rammes af sygdomsforløb eller malaria, men 

i dette skoleår har størstedelen af eleverne klaret sig godt, og de 

har undgået alvorlige sygdomme og fuldført eksaminerne. Skolens 

gode lærere underviser i boglige fag, håndarbejde, madlavning, 

sport, personlig hygiejne og tegnsprog for de døve elever. Der er 

16 ansatte på skolen, heraf er de 9 lærere betalt af staten. Det er 

nye tider! 

 

Byggeri 

Sidste år fik skolen endelig fuld råderet over grunden, den ligger 

på. Det betyder, at skolen nu kan udvide med nye lokaler, og der er 

allerede meget aktivitet i den retning. Der bygges flere steder på 

grunden. Sovesalen til drengene har nu fået tag på og mangler ikke 

meget for at kunne fungere som kostskoleafsnit. Håndværkere er i 

gang med at bygge ekstra klasselokaler – dog i etaper afhængig af 

økonomien. I årets løb har skolen modtaget donationer fra lokale 

organisationer i Entebbe, Verdens Børn, faddere og venner af 

Verdens Børn, så byggeriet skrider positivt frem. 

 

Årets aktiviteter 

Der har været sat fokus på sport i dette skoleår! Eleverne har 

deltaget i flere forskellige sportskonkurrencer lokalt i Entebbe. Som 

noget nyt har mange af eleverne deltaget på lige fod med elever fra 

andre skoler, og ikke blot været tilskuere som tidligere år. De har 

tilmed klaret sig godt i konkurrencerne! 
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Julemanden, et par elever og skoleleder Christine 
 
 
 
 

 
Glædelig jul! 
 
 
 
 

 
Dans til julefesten 
 
 
 
 

 
Nye – lidt for store T-shirts 
 
 
 
 

 

Den store succes oplevede skolen, da de deltog i den årlige 

sportsbegivenhed for elever med særlige behov og vandt 

førstepladsen og fik sejrstrofæet!  

 

Særlige dage 

Skolens lærere har også været gode til at arrangere udflugter til 

andre begivenheder. Eleverne har deltaget i forskellige nationale 

velgørenhedsoptog, hvor store og små, gående og kørestols-

brugere har repræsenteret skolen i de fine lyserøde uniformer. En 

særlig dag var ”Plant et træ”-dag, hvor eleverne fik indsigt i at 

passe på byens beplantning. På selve skolen har der været afholdt 

en speciel dag for regionens handicappede børn, som også i år var 

en festlig dag for alle børn og voksne. 

 

Den største begivenhed i dette skoleår må nok være skolens 

fantastiske julefest. Eleverne blev forkælet med særlig lækker mad, 

musikanlæg til dans, en stor kage og ikke mindst gaver fra 

julemanden, som aflagde sit første besøg på skolen nogensinde! 

Skolelederen fortæller om de mange nye ansigtsudtryk hos 

eleverne, da julemanden pludselig stod over for dem. Denne fest 

kunne lade sig gøre, fordi der er gode folk, som jer faddere, der 

giver bidrag og donationer til vores børn på skolen. Alle takker for 

denne fine fest. 

 

Skolen har også i årets løb modtaget andre donationer, som de her 

sidst på året vil takke alle for. En dansk gymnastikforening skulle 

have nye T-shirts, og hvem mon kunne bruge de gamle? Eleverne 

på skolen bliver altid henrykte over at få nyt tøj, så de T-shirts kom 

til Uganda og gjorde gavn der. 

 

Næste skoleår 

Nu ser vi frem mod et nyt og spændende skoleår. Skolens 

udfordring i 2016 bliver at få skaffet sig økonomiske midler til at 

færdiggøre byggerierne. Et mål for hvert år er at få eleverne ført 

godt frem i livet – få gjort dem selvhjulpne og udvikle hver enkelt 

elev efter hans/hendes særlige behov. Jeg glæder mig til at følge 

skolen endnu et år og håber på, at skolen modtager flere faddere, 

så nye børn kan komme i skole.  

 

Mange tak til dig som fadder for din gode støtte til børn i Uganda.  

 

Rigtig godt nytår!  

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Kamper Rietz 

Projektansvarlig for Entebbe Children’s Welfare Primary 

 


