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Mukono Children’s Home er en kostskole, der drives af en lokal privat 

organisation, ”Juveniles Welfare Services (JWS)”. 

Skolen har eksisteret i mere end 20 år, og den har bidraget til, at mange 

fattige børn har fået en uddannelse og dermed fået betydeligt bedre 

muligheder for et godt liv som voksne. Skolen driver en grundskole til og 

med 7. klasse, der er det normale grundskoleforløb i Uganda. Mange af 

børnene er dog fortsat i real- og gymnasieklasser på private skoler, men det 

er dyrt og kan ikke gennemføres for den normale fadderbetaling. Det er 

derfor nu et krav i Verdens Børn, at alle børn, der læser videre efter 7. klasse, 

skal have en fadder, der frivilligt betaler mindst 190 kr. per måned. 

Betalingen for skolegangen for disse børn er afhængig af ekstra betaling fra 

fadderne eller tilskud fra forskellige private organisationer, idet udgifterne 

langt overstiger 190 kr. pr. måned.  

Skolen har i år besluttet, at eleverne efter 7. klasse så vidt muligt skal tilbydes 

en læreplads, der umiddelbart giver børnene jobmuligheder efter afsluttet 

grunduddannelse. Det er på sigt billigere end at lade børnene fortsætte i 

realskolen/gymnasiet. Dertil kommer at læretiden normalt kun er tre år. 

Lærlinge modtager ikke løn, og børnene skal fortsat støttes, for at 

uddannelsen kan gennemføres. Enkelte særligt begavede børn vil dog 

muligvis få lov til at fortsætte i realskolen. 

Det forløbne Skoleår 

Der var ved årets udgang i alt 258 børn på institutionen, der støttes af 

Verdens Børn (VB). 15 mindre børn gik i børnehave eller forskole, 159 børn 

gik i folkeskolen (til 7. klasse) og 80 gik i real- eller gymnasieklasse. 4 børn 

var i gang med en lærlingeuddannelse. 

Der er 13 lærere og pædagoger, 2 kokke, 4 køkkenassistenter, 1 sygeplejer, 

samt diverse hjælpepersonale og vagter tilknyttet skolen. Hjemmet består af 

3 sovesalsbygninger, et køkken, et sygeafsnit, latrinbygninger og 

stabsbygninger. 

Projektet blev besøgt af VB i marts 2015. Det vurderedes, at samarbejdet 

med institutionen nu var så stabilt, at der kunne etableres en 5-årig 

samarbejdsaftale. 

Uddannelsen på skolen er gradvist blevet forbedret. Traditionel undervisning 

i Uganda foregår ved at læreren underviser ved tavlen, og eleverne lytter og 

tager notater. De deltager kun sjældent aktivt.  På skolen er der nu f.eks. i 

matematiktimerne ofte to lærere i klassen. Emnet gennemgås først ved 

tavlen, og nogle at eleverne bliver så overhørt, og der afsluttes ofte med 

gruppearbejde, hvor lærerne går rundt og støtter. Det kan forekomme 

normalt for en gammel dansk elev, men det er nyt i Uganda. Der gøres også 

meget for at opmuntre eleverne til at forbedre deres fysiske færdigheder 

gennem forskellige aktiviteter som sportog teater. 
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Sundhed 

Der her ikke været alvorlige sygdomsproblemer på skolen i 2015. 

Der var dog i foråret konstateret Candida sygdom hos flere af eleverne. 

(Candida er en svampesygdom, de kan genere og ødelægge tarmslimhinden, 

således at blodet kan blive infiltreret med stofskifteprodukter og døde 

svampeceller.) Sygdommen blev tilfredsstillende behandlet. For at undgå 

både dette og den aktuelle tyfus-trussel i Uganda, har personalet sikret sig, at 

børnene drikker kogt vand, og at de lærer at vaske hænder efter toiletbesøg. 

 
Bygningsforbedringer i løbet af 2015 

For godt fem år siden fik skolen bistand fra bl.a. Rotary og Stryhn til at 

opføre en toetagers bygning med sovesal for de store piger. Der var dog ikke 

råd til få indlagt de planlagte bade – og toiletfaciliteter. I år skaffede Rotary i 

Svinninge, Roskilde og Kalundborg samt Inner Wheel i Svinninge så de 

nødvendige midler til at konstruere bade- og toiletfaciliteter med afløb til en 

septiktank. Der var også penge til at konstruere faciliteter for indhøstning af 

regnvand fra bygningens tag. Vandet opbevares i en ny underjordisk cisterne 

på 200.000 liter, hvorfra vandet kan pumpes op i bygningen.. Skolen har i 

flere år modtaget tilskud fra disse institutioner, og VB håber på fortsat 

velvilligt samarbejde. 

Der er for midler skaffet af VB indrettet et nyt klasseværelse for 

børnehaveklassen, og der er finansieret indkøb af en fotokopieringsmaskine, 

stålskabe til klasseværelserne, skoleborde, tekstbøger, en motorsav samt 

ildslukningsudstyr. 

Af andre forbedringer kan nævnes tilskud fra VB til delvis maling af pigernes 

og drengenes sovesale, nye og større vinduer i sovesalene samt installation af 

lys i klasseværelserne og sikkerhedslys rundt om bygningerne. 

De fleste forbedringer skyldes betydelige bidrag fra Rotary i henholdsvis 

Svinninge, Roskilde og Kalundborg samt Inner Wheel i Svinninge. VB håber 

fortsat at modtage støtte fra disse og andre hjælpeorganisationer, idet skolen 

ikke selv kan rejse de nødvendige midler til vedligeholdelse og forbedringer. 

Et stort ønske er at få midler til en mur rundt om skolen, idet den stadigt 

tættere bebyggelse i området har medført en del fremmed trafik henover 

skolens område. Det udfordrer sikkerheden for børnene. VB håber i 2016 at 

få midler til at kunne opføre en mur rundt om området eller i det mindste 

ved de vigtigste steder.  

Tak til alle 

Igen i år må vi konstaterer, at velvillige bidrag fra både vores faddere og 

sponsorer har medvirket til at give flere fattige børn i Uganda en bedre 

chance for et godt liv.  

 

JWS, har bedt mig viderebringe en stor tak til faddere og sponsorer for deres 

opbakning til at give nødstedte børn en bedre chance for et godt liv - en tak 

som vi i VB gerne vil tilslutte os. 

 

Med venlig hilsen 

Wagn Winkel  

Projektansvarlig 
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