
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Skolen set fra en nærliggende bakketop 
 

 
Matoke(bananmos) forberedes til sportsdagen 
 

 
2. klasse i gang med dagens undervisning 

 

Faddergaver gives med en lærer som tolk 

 

 
Kære faddere. 
 
Året på Kakundi Community School startede temmelig dramatisk med 

en motorcykelulykke, hvor en af skolens gode lærere kom alvorligt til 

skade med sit ben. Skolen havde brug for en ekstradonation på 800 

kr. til hospitalet. 800 kr. kan virke som et meget lille beløb for en 

dansker, men det er en uoverstigelig udfordring for en lokal ugander. 

Verdens Børn bevilligede de ekstra midler, og læreren slap uden 

varige men. Faktisk er han i dag igen en af stjerneangriberne på 

lærernes fodboldhold. 

 

Antallet af børn på skolen er stigende 

Der har i 2018 været optaget flere børn på skolen end tidligere. Dette 

kunne tyde på, at arbejdet med lokalsamfundet for at få dem til at 

værdsætte skolegang mere og sende deres børn i skole i stedet for i 

marken er ved at bære frugt. Skolen har i dag 359 elever, hvoraf kun 

96 er støttet af Verdens Børn faddere. De mange ikke-støttede børn 

lægger naturligvis pres på skolens budgetter og klassefaciliteter. 

Skolen er også et godt samlingssted, når der for eksempel 

arrangeres sportsdag for skolens børn og de lokale fra området.  

Vi har i 2018 sat yderligere fokus på at øge antallet af fadder- og 

projektstøttemidler, så vi kan få et forbedret økonomisk fundament for 

de kommende år. I den sammenhæng er vi også begyndt at udfordre 

vores ugandiske samarbejdspartner Juvenile Wellfare Service på, 

hvorledes de kan generere mere lokal støtte til skolen. Den udfordring 

har de taget til sig og arbejder videre med.  

 

Positivt sommerbesøg på skolen        

Jeg besøgte Kakundi-skolen i juli 2018 sammen med min kone 

Regina. Det var første gang Regina var med, og vi tilbragte en uge på 

skolen. Ud over at inspicere alle nye forbedringstiltag på skolen skulle 

vi også mødes med en mulig ny samarbejdspartner Victor. Han skulle 

byde ind på den sidste fase af Jeppes ”rent vand – og nok af det”- 

projekt. Sjovt nok så viste det sig, at Victor tilfældigvis havde læst et 

år på Horsens Ingeniørhøjskole 10 år tidligere, og han kendte derfor 

en del til danske skikke og traditioner. Efterfølgende har Victor vist sig 

som et fantastisk nyt bekendtskab med stor viden om vand og 

vandhåndtering i Afrika.  

Som altid leverede skoleleder Naome og skolen en fantastisk uge for 

Regina og mig. Vi var heldige at opleve børnenes halvårlige 

sportsdag og forberedelsen af al festmaden til deltagerne. 

Undervisningen i klasseværelserne og børnenes dagligdag er også 

altid en god oplevelse. Derudover fik vi foretaget en prøvegravning til 

den nye regnvandstank og uddelt de faddergaver vi havde med fra 

Danmark til de børn, de var tiltænkt. 
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Pigernes toiletbygning er nu totalt renoveret 
 

 
Lidt af udstyret på den nye legeplads 
 

   
Ny regnvandstank udgravet og støbt i 2018  
 

 
Aftenudsigten fra gæstehusets terrasse 
 

 
Solopgangen hver morgen på Kakundi skolen 

Faciliteter og bygninger forbedres fra år til år.  

I 2018 er det lykkedes os at få renoveret den ene af to toiletbygninger 

ved hjælp af en lokal håndværker, få etableret en spritny legeplads 

med gynger, karruseller, rutsjebane og klatrestativ og sidst men ikke 

mindst fået gravet og støbt en 117 m3 underjordisk regnvandstank, 

der skal sikre børnene rent vand hele året. Hele dette system leverer 

nu rindende vand til skolens køkken, hvor også deres Life Straw 

vandfiltre står. Mit gæt er, at det er de eneste rum i en radius af 

mindst 50 km med rindende vand. Vand i køkkenet og til filtrene er en 

stor forbedring for skolen. Det sidste år har skolen oplevet væsentligt 

mindre sygdom/fravær pga. maveproblemer, hvilket også bidrager til 

forbedret undervisning af børnene. 
 

Hvad skal der ske i 2019 og årene fremover? 

Skolen arbejder hårdt på at øge kvaliteten af undervisningen. Det er 

ikke altid de bedste og mest erfarne lærere, der vil flytte helt derud, 

og derfor vil vi i de kommende år forsøge, om vi kan rejse penge til at 

etablere to lærerfamiliehuse, så vi kan få en eller to lærerfamilier 

tilknyttet, mod at deres børn får en friplads på skolen. Et andet tiltag, 

der også vil kunne øge kvaliteten af læringen, er et bibliotek med 

læsesal. Børnene er meget ivrige efter at lære, men det er ikke altid, 

at der er ro nok til at læse lektier. Det sidste tiltag, som vi mener er 

vigtigt for at kunne sende børnene godt på vej, er etableringen af et 

computerrum. Vi har rummet til det, men vi mangler 20 computere for 

at kunne komme i gang med dette initiativ. Dem er vi ved at søge 

penge til, både i Danmark og i Uganda. 
 

Kakundi skolen vil gerne invitere flere faddere på besøg 

Skolen har i 2018 haft en frivillig på besøg i to uger. Lars fra 

København N er selv fadder til en pige fra Kakundi. Han var i oktober 

på skolen, hvor han arbejdede med opsætning af tagrender og anden 

vandopsamling. Jeg håber vi kan fortsætte denne tendens med flere 

frivillige til Kakundi-skolen i fremtiden.   

Kakundi-skolen har ikke haft mange besøgende udefra. Besøg 

skaber god afveksling i hverdagen, hvor Naome og hendes lærere 

samtidig har mulighed for at fremvise alt det gode, de gør. Naome 

nævnte som det sidste, inden vi tog derfra i sommers, at hun gerne vil 

invitere flere faddere og frivillige ned på skolen. Den støtte, de får fra 

alle de danske faddere betyder alt for dem, og derfor vil hun gerne 

give lidt tilbage i form af muligheden for et ophold på skolen i kortere 

eller længere tid. Det er en oplevelse for livet i et utroligt smukt land 

og landskab med enormt venlige og hjælpsomme mennesker.   
 

Yderligere information om skolen 
Hvis du har behov for yderligere information eller måske overvejer en 
tur til Uganda og Kakundi skolen er du meget velkommen til at 
kontakte mig på  
Mobil 31 67 80 90 eller  
skrive til mig på tbh@verdensboern.dk 
 

Venlig hilsen og tak for støtten 

Tue Bo Hansen  
Projektansvarlig for Kakundi Community School
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