
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Skolen set fra oven. Vasketøjsdag! 

 
 
 
 

Seje elever i skolens fine uniformer! 
 
 
 
 
 

Elever i et af klasselokalerne. 
 
 
 
 
 

 

Kære faddere. 

Vi ser igen tilbage på året, der er gået, og på nogle af de 

begivenheder, børnene på den lille specialskole i Entebbe har 

oplevet. Det er rart at kunne berette, at skolen er i god udvikling til 

trods for de udfordringer, der er for en skole med børn med særlige 

behov i et land som Uganda. 

 

Skolen generelt 

Skolen rummer omkring 70 børn i alle aldre og med forskellige 

specielle vanskeligheder. Gennem Verdens Børn bliver 37 børn 

med tilknytning til skolen støttet. Nogle af vores fadderbørn overgår 

efter nogle år til naboskolen eller en anden specialskole, f.eks. 

Døveskolen. I lokalsamfundet er der kommet mere fokus på 

skolegang til børn med særlige behov og børn med et handicap. 

Derfor oplever skolen en positiv tilgang af elever. Skolen har 16 

personer ansat under skoleleder Christine.  Der er uddannede og 

ikke-uddannede lærere, praktikanter, en vagt, en kok samt 

”matrons”, der tilser eleverne på kostskole-afdelingen. I perioder 

kommer personer med særlige kompetencer til skolen, såsom en 

syerske og en fysioterapeut. Så lærer eleverne at sy på maskiner, 

og elever med fysiske vanskeligheder trænes. Lærerne undervises 

også i, hvordan de bedre kan hjælpe disse elever i hverdagen. 

 

Eleverne og lærerne på skolen er særlig glade for fysisk udfoldelse, 

især dans og musik. Der bliver dog også undervist i obligatoriske 

skolefag. De svageste børn bliver trænet i at blive selvhjulpne i de 

mest basale livsområder som hygiejne, toiletbesøg, påklædning, 

opvask, sprog og tale. Lærerne på skolen har været ansat i mange 

år, og de yder en stor indsats for at give børnene en god 

skolegang, hvor den sociale kontakt elever imellem og forholdet 

mellem børn og voksne er højt prioriteret. 

 

Verdens Børns frivillige har igen i år besøgt skolen for at tjekke 

børnenes udvikling, sundhed og trivsel. Et fadderpar, som gennem 

mange år har haft tilknytning til skolen, har også aflagt skolen visit 

og meldt positivt tilbage. 

 

Årets aktiviteter 

Entebbe Kommune har traditionen tro afholdt Musik Festival for alle 

byens skoler. Eleverne fra skolen deltog med stor interesse i år, da 

de havde fået nye dansedragter og en del nye musikinstrumenter 

doneret af en fadder til flere børn på skolen. De så meget smarte 

ud og scorede gode point i konkurrencen og var slet ikke til at få 

ned fra scenen, da dansene sluttede. Et stort bifald fra publikum 

var herligt for børnenes selvværdsfølelse! 
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Så flot står den nye skolebygning! 

 

 

Julefest med flotte kager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arm i arm – gode kammerater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen deltog også i dette skoleår i flere lokale sportsbegivenheder 

og konkurrencer afholdt specielt for børn med særlige behov. Det 

er især dans og løb, som vores elever stiller op i, og de klarer sig 

godt og har mange sjove oplevelser i samvær med andre børn fra 

lokalsamfundet. 

 

2018 blev året, hvor den store bygning blev færdig. Takket være 

mange donationer fra faddere i Verdens Børn, andre danske 

bidrag, lokale ugandiske bidrag og endeligt et beløb fra Staten. Så 

kommer næste projekt – indretning! Heldigvis er der her sidst på 

året kommet ”well-wishers” forbi, som har foræret skolen 

plastikstole, kørestole og tæpper, så nu er de allerede lidt i gang. 

Udvidelsen er en milepæl for skolen, for nu kan de modtage flere af 

lokalsamfundets handicappede børn, og de børn, som kan klare 

den klassiske skolegang, kan nu blive på skolen og afslutte 

eksamen i Primary 7. 

 

En skøn julefest med musik og julekage blev til med bidrag fra en 

fadder. Mange af skolens børn oplever kun denne ene julefest, så 

det var en dejlig måde at slutte skoleåret på. 

 

Tak til alle faddere i Verdens Børn for den uvurderlige støtte, I giver 

børn i så fattige kår. Særlig tak til de nye faddere på Entebbeskolen 

for at vælge Verdens Børn. Skoleleder Christine og hendes 

personale sender også en varm hilsen og en stor tak fra Uganda 

for jeres donationer i årets løb. Sammen er vi alle med til at hjælpe 

disse børn bedre ud på livets vej. 

 

Rigtig godt nytår!  

 

Med venlig hilsen 

 

Lone Kamper Rietz 

Projektansvarlig for Entebbe Children’s Welfare Primary 


