Årsrapport 2017 Uganda
1316 og 1346 Mukono
Children’s Home
Kære faddere
På Mukono Children’s Home samarbejder Verdens Børn (VB)
med den ugandiske NGO Juveniles Welfare Service. Samarbejdet
startede i 1989 og omfatter udover Mukono Children’s Home også
Kakundi Community School. Denne årsrapport omfatter Mukono.

Sovesal

Mukono Children’s Home ligger nær hovedstaden Kampala. Den
består af en 2-årig forskole, en 7-årig grundskole samt en
kostafdeling for børn, der ikke kan bo derhjemme. Der går 244
børn i skolen, hvoraf VB støtter de 145. Herudover støtter VB 58
børn, der er i gang med en real- eller gymnasial uddannelse på
private skoler, samt 8 børn med en teknisk uddannelse.
Børn under uddannelse på real- eller gymnasieskoler er fordelt på
for mange skoler, hvilket vanskeliggør tilsynet. Skolen har
besluttet at forenkle administrationen ved fremtidigt kun at tilbyde
videregående uddannelse på 2 udvalgte skoler.

Undervisning

Det forløbne skoleår
Ved besøget i oktober måned 2016 blev der desværre konstateret
mangelfuld regnskabsførelse. Der manglede dokumentation for
flere af udgifterne. VB ansatte derfor en ugandisk revisor til at
gennemgå regnskaberne og komme med anbefalinger til en
opstramning. I marts måned foretog VB et ekstraordinært besøg,
hvorunder der blev indgået en ny etårig samarbejdsaftale, der
blandt andet omfatter en decentralisering af regnskabsførelsen.
Vores revisor udarbejdede nye regnskabsmanualer og
efteruddannede både bogholder og kasserer på skolen.

Forældreløs, bor hos oldemor

Ved det rutinemæssige kontrolbesøg i november 2017 viste det
sig, at de alvorligste mangler var blevet udbedret. Der var dog ved
et kontrolbesøg af vores revisor konstateret enkelte skønhedsfejl,
der stadig skal rettes op på. Et par regnskabsmæssige poster
undersøges fortsat. Der er dog tale om mindre beløb.

Strømper til tørre

Der har i lang tid været problemer med kommunikationen med
Mukono Children’s Home. Skolelederens computer var stjålet, og
han havde derfor kun i begrænset omfang mulighed for at svare på
e-mails og ofte med stor forsinkelse. Kristina har derfor (af egne
midler) doneret en computer til skolen, hvilket har forbedret
kommunikationen betydeligt. Vi får nu svar inden for én dag.
Til yderligere opfølgning er der planlagt endnu et ekstraordinært

kontrolbesøg i februar 2018. Der forventes indgået en ny etårig
samarbejdsaftale efter dette besøg.
Der har i flere år ikke været bevilget penge til vedligeholdelse
m.v., men forudsat et tilfredsstillende besøg i februar 2018 vil VB
yde et mindre tilskud til de mest nødvendige behov.

Aktiv lærer

Opmærksomme elever

Glade børn

Sundhed
Skolen har en fastansat sygeplejer, der passer syge børn i en lille
sygestue. Sygdommene er ofte malaria, forkølelse, influenza og
mindre sår opstået under f.eks. leg. Ved alvorlige sygdomme
kommer børnene til læge eller på hospitalet. Sygeplejeren
orienterede os om problemer med børnenes tænder. Han anslog, at
ca. halvdelen havde problemer med tænderne, men at han ikke var
uddannet til at løse det problem. Skolen har nu indskærpet brugen
af tandbørster og anden tandhygiejne, og VB har givet tilskud til
undersøgelse og behandling af børnenes tænder.
Undervisning
VB overværede undervisningen i flere af klasserne. Der er normalt
højst 35 elever i en klasse. I de offentlige skoler er der ofte mere
end 100 børn i en klasse. Lærernes undervisning var ret
imponerende, sammenlignet med f.eks. undervisningen i andre
udviklingslande.
Skolen gør desuden meget ud af at opfordre og støtte børnene med
sportsaktiviteter samt undervisning i musik og dans.
Lys til lektielæsning
Vi har uddelt 78 solcellelamper til hjemmeboende børn. Nogle var
doneret af faddere andre var betalt med fondsmidler. Der er fortsat
børn, der bor i hjem uden elektricitet, og som derfor ikke kan læse
lektier efter kl. 1800, når det bliver mørkt. VB planlægger at yde
tilskud til køb af solcellelamper til de andre hjemmeboende børn.
Tak til alle
Børnene og deres familier er helt afhængige af støtten fra VB.
Betalingen fra fadderne er langt den vigtigste indtægtskilde for
skolen. Støtten betyder, at børnene kan få en god uddannelse, som
de ellers ikke ville have adgang til. Desuden får de hjemmeboende
børn et dagligt, nærende måltid, og kostskolebørnene får
livsnødvendig kost, logi og omsorg. Skolen har udtrykt stor
taknemmelighed over for VB og dermed alle fadderne for den
livsvigtige støtte, som VB bidrager med.

Skolebørn
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