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Børnene foran den nye, flotte bygning med 

undervisningslokaler 

 

 

Undervisning i de nye lokaler (før de fik de 

nye opslagstavler) 

 

Avisartikel i den lokale avis, der fortæller om 

præsidentens kones besøg på Entebbe 

Children’s Welfare Primary. 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Endnu et år er gået, og det er gået godt for Entebbe 

Children’s Welfare Primary, der er en skole, der tager sig af 

børn med handikap.. Det er det dels takket være dine bidrag, 

som har gjort det muligt at skabe et inkluderende og 

omsorgsfuldt læringsmiljø for nogle af de allermest udsatte 

børn i verden, men også takket være en række lokale 

donorer, der har tiltænkt vores lille specialskole i det 

forgangne år.  

Projekter på Entebbe skolen i 2019 

Allerede i 2018 stod den nye undervisningsbygning færdig, 

men uden inventar i undervisningslokalerne. Heldigvis 

donerede en lokal virksomhed både borde, stole og tavler, 

så de fine lokaler er nu i brug. Det betyder, at der ikke 

længere er behov for verandaen foran pigernes sovesal til 

”undervisningslokale”, hvilket har givet meget bedre forhold 

både til undervisningen og for pigerne, når de har brug for en 

middagslur.  

Der er desuden også modtaget en lokal donation til 

flisebelægning i køkkenet. Det betyder, at køkkenet er blevet 

meget mere hygiejnisk, hvilket naturligvis kommer 

køkkenpersonalet og ikke mindst børnene til gode.  

Endvidere har en lokal virksomhed doneret en ny legeplads. 

Dette var ret tiltrængt, da der ikke var funktionelle 

legeredskaber i skolegården forinden. Børnene er selvsagt 

meget begejstrede for den nye legeplads, som de bruger 

flittigt. 

Og i 2019 var præsidentens kone på besøg på skolen for at 

se på det gode arbejde, der bliver udført. Det var naturligvis 

en stor oplevelse for både børn og medarbejdere. I den 

forbindelse fik skolen forud for besøget doneret en 

renovation af skolegården således, at der nu er flisegange 

mellem bygningerne. Det betyder, at det nu er muligt at 

komme tørskoet (og mudderfri) rundt på skolens område, 

også i de meget regnfulde perioder.  

Operation Livsværk 

I 2019 fik Entebbe Children’s Welfare Primary også glæde af 

Operation Livsværk, hvor unge med særlige behov i 

Danmark samler ind til udsatte børn og unge i et 

udviklingsland. I marts besøgte 4 elever med særlige behov 

fra Danmark skolen i Entebbe, og de valgte, at de gerne ville 

støtte forbedringer af skolens sovesale som en del af deres 

projekt. I oktober samlede 3 uddannelsesinstitutioner for 

unge med særlige behov så ind, og det blev til ca. 45.000 

kr., hvoraf skolen i Entebbe har modtaget 20.000 kr.  

Skoleleder Christine har valgt, at pengene skal gå til et 

sænket træloft til drengenes sovesal, så de undgår de høje 

temperaturer, som det nuværende bliktag medfører.  

 



 

 

Drengenes sovesal, hvor der skal etableres 

et sænket træloft, så der ikke bliver så varmt 

i lokalet. 

 

 

 

Glade børn på den nye legeplads 

 

 

Der er desuden også penge til at både pigernes og 

drengenes sovesale kan få opfrisket væggene med 

spartelmasse og maling. 

Ud over renovation af sovesalene har Operation Livsværk 

også doneret opslagstavler til alle de nye klasselokaler, 

hvilket var et stort ønske fra skoleleder Christine, så der ikke 

skal hænges plancher mm. direkte op på de nye, fine 

vægge.  

Kost og sundhed 

Entebbe Children’s Welfare Primary er heldig at have flere 

trofaste støtter, der giver bidrag til mad, både gennem 

Verdens Børn og lokalt. Det betyder, at børnene på skolen i 

Entebbe får en sund, nærende og varieret kost. Børnene får 

kød flere gange om ugen, samt andre nærende fødevarer 

som æg, mejeriprodukter og grøntsager foruden den 

sædvanlige ris, majsgrød, kassava og mosede madbananer.  

En så varieret kost er bestemt ikke en selvfølge i Uganda, 

heller ikke på Verdens Børns andre skoler. Men for børn, der 

har forskellige handicaps og særlige behov, er den nærende 

kost netop så væsentlig, da den er med til at gøre børnene 

ekstra stærke og modstandsdygtige og opnå den bedst 

mulige sundhedstilstand.  

Besøg i 2020 

I februar 2020 besøger jeg  Entebbe Children’s Welfare 

Primary sammen min assistent Sara Markussen, og i 

oktober 2020 besøger jeg skolen igen. Du er altid meget 

velkommen til at sende en hilsen med til dit fadderbarn, når 

vi er på besøgsrejse. Hvis du ønsker dette, bedes du 

kontakte Kristina og aftale det praktiske.  

Tak for støtte i 2019 

Vi sender en stor tak til dig, der som fadder har været med til 

at gøre det hele muligt. Din støtte gør en ubeskrivelig forskel 

for børn, der ellers ikke ville have mange muligheder i et 

samfund, der desværre stadig ikke automatisk giver 

rettigheder og muligheder til mennesker med et handicap.  

Hvis du gerne vil støtte yderligere, så fortæl dine venner om 

dette fantastiske projekt. I Verdens Børn bruger vi ikke 

mange penge på reklame, fordi vi synes, at pengene gør 

mest gavn direkte ude hos børnene, så dine gode 

fortællinger er vores allerbedste reklameskilt. 

  

De bedste hilsner 

Kristina Andersen 
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