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Kære faddere.
I marts 2015 besøgte jeg Kakundi Community School and Home for
anden gang.
Det var et glædeligt gensyn med både børn, personale samt skolens
daglige leder Nkalubo Naome.

Besøgsrejse marts 2015.

Tidlig morgen hentes der vand i søen.

Skolen har ca. 280 elever, hvoraf 102 støttes af Verdens Børn. 37 af
disse børn (ca. 1/3) vil i 2016 være i færd med at dygtiggøre sig
yderligere med støtte fra Verdens Børn.
Eleverne vil efter 4 år på Secondary School have adgang til en
mellemlang uddannelse til eksempelvis politi, sygeplejerske og lærer.
Forlænges skolegangen med endnu 2 år, vil der være mulighed for at
læse videre på universitetet.
Ingen strøm og ingen vand:
Der har været en række tekniske problemer, hvoraf flere er løst i
løbet af 2015 med støtte fra Verdens Børn.
I marts var situationen den, at der var meget lidt drikkevand tilbage i
skolens vandtanke. Årsagen var en kombination af fejlslagen regntid
samt mangel på effektive tagrender. Tagrender, der kunne lede
”høsten af vand” til vandtankene.
Kort sagt, vand var blevet en mangelvare.
For at afbøde problemet gik en lille gruppe elever hver morgen til den
nærliggende sø, for at hente vand. Vandet skulle primært bruges til
rengøring samt personlig hygiejne.
I løbet af efteråret har Verdens Børn tilført skolen midler, således at
tagrenderne nu er udskiftet og regnvandet kan igen løbe til
vandtankene.
Kakundi ligger nær den Ækvatoriale Zone, hvilket er ensbetydende
med, at det bliver både tidligt og hurtigt mørkt.
I det sidste års tid har skolens nedslidte solpanelsystem ikke kunnet
producere strøm nok til, at der var lys på skolen om aftenen. En utryg
situation for alle, men især for de elever, der i løbet af natten fik
behov for at besøge latrinet. Latrinet ligger et stykke væk fra
sovesalene.
Verdens Børn har sendt penge til udskiftning af skolens
solpanelsystem. En udskiftning, der vil finde sted i løbet af december
2015 – januar 2016.
Når børnene starter deres nye skoleår d.22 februar 2016, skulle der
således igen være lys på Kakundi-skolen om aftenen.

Tagrender udskiftes

Lærerboliger:
I løbet af 2015 blev det også muligt at få renoveret de meget
nedslidte lærerboliger. Da der fortsat bor 2 personer i sammen rum,
er det et ønske, at der i den enkelte lærerbolig opføres en skillevæg,
der kan imødekomme behovet for en lille smule privatliv.

Hjemme hos Nsimire Sylvia og hendes bror

Hjemmebesøg:
Under opholdet i Kakundi, valgte jeg en dag at følge Sylvia fra
5.klasse hjem fra skole.
Sylvia har en drøm om at blive sygeplejerske. Sylvia bor sammen
med flere søskende hos sin bedstemor og bedstefar. Bedstefaderen
er syg, så det er bedstemoren, der står for pasning af deres lille
bananplantage. Endvidere arbejder bedstemoren som daglejer til ca.
kr. 14 pr. dag. Det svarer til prisen på en kop kaffe på et hotel i
hovedstaden Kampala.
Familien bor i et lille lerklinet hus, hvor eneste belysning hidtil har
været en lille petroleumslampe. Som besøgsgave medbragte jeg
derfor en solcellelampe.
Eftersom det bærende fundament for den lille families overlevelse er
en ældre bedstemor, er der tale om en meget sårbar familie. Støtten
fra Verdens Børn via et fadderskab, er derfor af meget stor betydning,
såvel for familien som Sylvias fremtidsdrømme.
Skoledagens højdepunkt:
Hvert år sender Verdens Børn, udover fadderskaber ekstra kr. 25 –
30.000, således at alle børn på skolen – kan få et gratis måltid mad
hver dag.

Frokostpause

Renovering 2016:
I løbet af 2016 er det planen at følgende. skal renoveres / fornys på
skolen:
x Drengenes sovesal
x Legepladsen
x Klasseværelser
Frivillig til Kakundi – skolen:
I foråret 2016 rejser konsulent Tue Bo Hansen (40 år) til skolen (for
egne midler) for at arbejde som frivillig ”handyman” i ca. 2 måneder.
Der venter børn og personale på skolen en stor og udbytterig
oplevelse.
Tue ønskes en rigtig god tur!
Engang var her en rutsche-bane

Brev til fadderbørn:
Flere faddere har spurgt, hvordan de kan sende et brev til deres
fadderbarn. Breve kan sendes direkte til skolelederen:
Headmistress Nkalubo Naome
P.O. Box 1062, Masaka
Uganda
Eller man kan sende brevet til mig, og så tager jeg brevet med ved
næste besøgsrejse – oktober 2016.
Kære faddere og sponsorer – mange tak for jeres støtte i 2015!!
Venlig hilsen
Niels Erik Westermann
Projektansvarlig for Kakundi Community School and Home

Tue Bo Hansen

