
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Glade drenge! 

 

Elever med diplomer fra Det Nationale Teater 
 
 

 
Stolte elever med medaljer 

 

Formiddagsmåltidet nydes – posho (grød) 
 
 

 
 

Kære faddere. 

 

Endnu et år er gået, og vi ser tilbage på nogle af de begivenheder 

eleverne på Entebbeskolen har oplevet, på udfordringer skolen står 

overfor og børnenes generelle trivsel. 

 

Skolen generelt 

Gennem Verdens Børn bliver 35 børn ud af skolens 70 børn 

støttet. Dog er der nogle af vores fadderbørn, der nu går på andre 

skoler, hvor deres udvikling fortsat bliver fulgt af skolelederen på 

Entebbeskolen. Der kommer stadig flere børn til skolen med 

forskellige handicaps. Det er positivt, at forældre vælger at komme 

med deres barn. Mange familier har nemlig blot deres handicap-

pede børn hjemme, da forældrene ikke har det rette kendskab til, at 

disse børn kan have stor gavn af at gå i skole og lære at blive 

selvhjulpne, få kammerater og udvikle sig fagligt og socialt. Skolen 

har 15 personer ansat. Der er uddannede og ikke-uddannede 

lærere, praktikanter, en vagt, en kok og matrons (som passer 

børnene på soveafsnittet) og naturligvis skoleleder Christine. 

 

Ud over de almindelige skolefag, bliver børnene også undervist i 

fysisk træning, hygiejne, syning, afrikansk dans, tegnsprog og 

madlavning. Lærerne gør en stor indsats for disse børn for at give 

dem en god, lærerig skolegang og et liv med glæde, kammerater 

og stabil voksenkontakt. 

 

Skolens drift og børnenes udvikling, sundhed og trivsel er i år 

blevet tilset af folk fra Verdens Børn. Skolen har ligeledes været vel 

besøgt af et par danskere bosat i Uganda, som har meldt til os, at 

skolen er i ”fin form” samt sendt flere af de skønne billeder på 

hilsenen her.  

 

Årets aktiviteter 

Et virkeligt positivt tiltag fra skolens side de sidste par år er 

elevernes deltagelse i diverse lokale begivenheder arrangeret af 

Entebbe Kommune, andre skoler eller foreninger, der tilgodeser 

børn med handicaps. Først på året deltog flere elever i ”Municipal 

Athletics” (et kommunalt atletikstævne) med andre lokaler skoler, 

hvor især skolens døve elever klarede sig ekstraordinært godt.  

På ”World Down Syndrome Day” (Verdensdag for mennesker med 

Down syndrom) deltog skolen også i en begivenhed, hvor mange 

elever fra specialskoler dansede og legede hele dagen.  
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Enouk (th) barn nr. 100! – og hans bror Ntabazi 

 

En flok elever foran det igangværende byggeri 
 

Legetid på karussellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunens skole- og ungeafdeling arrangerede igen i år flere 

danse- og musikkonkurrencer rundt omkring på lokale pladser i 

Entebbe. ECW-skolenvar også med her – ”nogle gange skal man 

bare møde op, selv om man ikke er inviteret”, mener skoleleder 

Christine! 

Gennem en længere periode har flere af de større elever fra skolen 

mødtes hver onsdag med elever fra Entebbe Secondary School i 

en ”venskabsdag” for at knytte nye bånd.  

Den største bedrift var skoles deltagelse i et danse- og drama 

show for børn med særlige behov på Det Nationale Teater i 

hovedstaden Kampala. 

 

Byggeri 

I marts åbnede skolen for alvor drengenes sovesal, som er en 

tilbygning til skolen (det gamle hønsehus). Bygningen skal huse 

forældreløse drenge og drenge, der skal bo på skolen af andre 

årsager, som f.eks. at deres hjem ligger for langt fra skolen og 

daglig transport er umulig. Forældre og elever var glade for at se 

de nye senge, madrasser og tæpper, som Verdens Børn har givet 

skolen. Bygningen blev navngivet ”Ebenezer” – Hjælpens Sten. Det 

andet byggeri, som har stået stille nogle år, skal i det nye år i gang 

igen, ifølge Skolebestyrelsen. Vi må håbe, at 2018 bliver året, hvor 

disse planer og drømme bliver en realitet, så eleverne på skolen 

kan nyde godt af nye klasselokaler.  

 

Udover store udgifter til byggeri er det også en udfordring at få 

pengene til mad, elektricitet og vand til at slå til. Nu hvor skolens 

genbo er et stort indkøbscenter, er der også mange flere 

mennesker uden for skolens område. Desværre har skolen oplevet 

at deres hegn er blevet vandaliseret. Flere gange i årets løb har 

skolen måtte bruge penge på at få hegnet repareret, så skolens 

elever er i sikkerhed for den trafikerede vej.  

 

Skolebestyrelsen, skoleleder Christine og Verdens Børn vil gerne 

takke jer faddere for donationer, der i årets løb er givet. Der skal 

lyde en stor tak til alle faddere, gamle som nye, der er med til at 

give disse svage børn en god start på livet med en god skolegang 

og et rart sted at være. 

 

Rigtig godt nytår!  

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Kamper Rietz 

Projektansvarlig for Entebbe Children’s Welfare Primary 


