
 
 
 

 
 
 

 

 

 
             Matematiktime i fællessalen 
 

 
    Udendørs undervisning i billedkunst 
 

 
           Solcellelamper i pigernes hytter 
 

 
             Udstilling til forældremøde 
 

 
             Den store nye sportsplads 

Kære faddere 
 
Maderaskolens elevtal var i skoleåret 2015 i alt på 826 piger, som er 
indskrevet i et syvårigt grundskoleforløb fra 1. - 7. klasse. Et elevtal 
der har været stabilt de senere år. 
Af disse elever er 178 sponseret af Verdens Børn, fordelt på 134 
dagskolepiger og 44 kostskolepiger. Alle sponserede piger har som 
altid udover selve undervisningen fået skolematerialer, skoleuniform, 
lægecheck, morgenmad og frokost. Kostskolepigerne har derudover 
fået alle deres måltider på skolen samt logi. Skolen ledes forbilledligt 
af Sr. Elisabeth. 
Skoledagen begynder kl. 7, hvor pigerne den første time samles i 
kirken, som ligger ved siden af skolen. Dagskolepigerne slutter 
skoledagen kl. 17, hvorefter de har en gåtur på tre-fire km for at 
komme hjem. 
I Uganda er der undervisningspligt i 7 år. Verdens Børn prioriterer de 
syv års grunduddannelse, men både skolen og Verdens Børn er 
opmærksomme på, at de dygtigste får en mulighed for at fortsætte 
med uddannelse, hvor det er muligt økonomisk og administrativt. 
Disse vurderinger og beslutninger foregår hvert år for de sponserede 
pigers vedkommende i dialog mellem skolen og den projektansvarlige 
i Verdens Børn. I 2015 blev 34 børn støttet i videreuddannelse på 
andre skoler og uddannelsessteder. 
På skolen er der i alt 28 lærere til undervisningen og 21 personer til 
praktiske og administrative opgaver. Staten betaler lønnen til de 15 af 
lærerne mens de øvrige ansatte dækkes ved forældrebetaling, idet 
det imidlertid meget ofte kniber meget med at få den sidste del 
indbetalt. Det er løbende en stor opgave for skolen at administrere og 
skaffe midler til at dække alle udgifter til både undervisning, måltider 
og drift. 
 
Det forløbne skoleår 
 
Undervisning 
Naturligvis er læring i centrum og udføres af engagerede lærere. Med 
stolthed kan skolen i år rapportere at pigernes præstationer er i 
fortsat udvikling. 80% af alle skolens piger er flyttet op i deres næste 
klasse. De sidste 20% er enten piger, der vurderes at have  behov for  
gentagelse af  sidste års klasse, eller  enkelte piger, som desværre 
ikke mødte op til eksamen.  
Den traditionelle faglige undervisning foregår både i klasselokaler og 
udendørs, et privilegium som klimaet giver. Desuden arrangeres både 
faglige ekskursioner samt oplevelsesture for pigerne i 5., 6. og 7. 
klasse. 
Mange af de sponserede piger har modtaget en solcellelampe som 
gave fra deres fadder, og som gør det muligt for dem også at læse 
om aftenen. Elektricitet er jo ikke en selvfølge, hverken ude i hytterne 
i landdistriktet eller på skolens sovesale. Lamperne er blevet 
modtaget med stor glæde. 
Hvert år inviteres børnenes forældre til møde, hvor de får 
informationer om skolen, får en rundvisning og ser udstilling med ting 
pigerne har lavet. Sr. Elizabeth har megen fokus på at skabe et godt 
forældresamarbejde. De fremmødte forældre udtrykte stor 
taknemmelighed for støtten fra Verdens Børn. 
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                Piger på den nye legeplads 
 

 
  Glade piger med nye dragter og trommer 
 

 
           Beholdere med vand til håndvask 
 

 
                         Dans og drama 
 

 

                  Tak til fadderne 

 
I det forløbne år har Verdens Børn via tipsmidler doneret undervis-
ningsmaterialer. Via midler fra Verdens Børns egenkapital er der 
blevet opsat håndvaskefaciliteter forskellige steder på skolen, 
aflåselige skabe til undervisningsmaterialer er undervejs, hegn om del 
af sportspladsen er etableret, og endelig, via en stor fadderdonation, 
er den indhegnede del af pladsen blevet udstyret med legeredskaber. 
Etableringen af en legeplads til de yngste på et afgrænset areal har 
givet bedre muligheder for at organisere sportsaktiviteter, hvilket har 
forstærket elevernes interesse for sport og bevægelse. 
 
De ældste klasser deltager i forskellige sportsarrangementer med 
andre skoler, så der trænes i mange forskellige boldspil. 
Opvisninger med dans og sang har også i år været en fast tradition 
på skolen både i den kreative undervisning og ved festlige 
anledninger. Det vakte stor glæde, da skolen fik doneret trommer og 
nye dragter. 
 
Helbred og sundhed 
Måltiderne tilberedes i store kogekar under rene og hygiejniske 
forhold og fordeles til pigerne, som spiser deres portioner enten 
udendørs eller i spisesalen. 
Det har været en stor forbedring, at der er opsat vandbeholdere til 
håndvaskefaciliteter rundt omkring på skolen. Syge børn bliver tilset 
af skolens sygeplejerske. De almindeligste sygdomme er malaria og 
influenza. 
 
Forbedringer og udfordringer 
Mange forbedringer er blevet gennemført på skolen de sidste år, og 
der udtrykkes stor taknemmelighed for den støtte der modtages fra 
Verdens Børn.  Det fremgår tydeligt i Sr. Elizabeth`s årsrapporter, 
men samtidig ved vi fra tidligere besøg og fra rapporter, at der er 
behov for midler til renovering og vedligeholdelse af bygninger. 
Skolens få computere er gamle, derfor er der naturligvis et ønske om 
flere og bedre, for som det er nu, kan de store piger kun regne med at 
kunne arbejde med computer et par gange om ugen 
 
Grundlaget for skolens succes 
Den trofaste faddergruppes årlige bidrag er fundamentet for de gode 
rammer og resultater på Maderaskolen. 
 
 
På vegne af børnene, forældrene og hele personalet beder  
Sr. Elizabeth mig hilse jer alle og sige tak for endnu et godt skoleår i 
Madera.  
I 2016 vil Maderaskolen igen blive besøgt, og vi glæder os til at få nyt 
med hjem. 2016 bliver også året, hvor jeg giver stafetten som 
projektansvarlig for Madera videre til Mie Holm. 
 
 
 
Med venlig hilsen  
for Madera Girls og Verdens Børn 
 
 
Kirsten Jensen 
Projektansvarlig 
 

 

 

 


