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Marie underviser i Theraplay 

Glade børn 

Børn skriver til deres faddere i Danmark 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

Endnu et år er gået, og det er med stor glæde, at jeg som 

projektansvarlig på Mukono Children’s Home kan sende en 

hilsen til både de trofaste som de nye faddere i form af en 

årsrapport, der i store træk beskriver årets vigtigste 

begivenheder på skolen og børnehjemmet.  

På skolen, der hører til Mukono Children’s Home, går der 

ved udgangen af 2019 i alt 505 børn (243 drenge og 262 

piger), hvoraf de 164 er støttet af Verdens Børn. Dertil er 74 

børn/unge i gang med videre uddannelse under Verdens 

Børns vinger. Det giver i alt 238 børn, hvilket er 8 mere end 

sidste år.  

Theraplay 

Under projektbesøget i oktober deltog også Marie Colding 

Ngounou, som er specialist i Theraplay – en legebaseret 

terapiform, der er særlig anvendelig, når man arbejder med 

grupper af børn. Marie underviste de ansatte på skolen og 

børnehjemmet i, hvordan de gennem leg og berøring kan 

arbejde med traumer hos børnene og dermed øge deres 

indlæring og trivsel. Det blev meget vel modtaget, og håbet 

er, at Marie kan udbrede sin viden til flere af Verdens Børns 

skoler i 2020.  

Sikkerhed 

I 2019 er konstruktionen af den sikkerhedsmur, der primært 

skal sikre børnene på børnehjemmet mod overgreb og 

bortførelser, fortsat pågået. Det er et kæmpe byggeri, idet 

skolen og børnehjemmet med dets 4 soveafdelinger dækker 

et stort geografisk område. Sikkerhedsmuren dækker nu 3 

sider af skolen/børnehjemmet, nemlig de sider, der vender 

ud mod vejen og naboerne. Den sidste side vender op mod 

en bananplantage.  

Sikkerhedsmuren har allerede betydet en væsentlig 

sikkerhedsmæssig forbedring for børnene, idet 

sikkerhedsvagterne nu kun skal sikre en side af grunden. 

Byggeriet fortsætter i den hastighed, der er økonomi til det.  

Sundhed 

Mukono Children’s Home har en sundhedsklinik, der sikrer 

børnenes daglige sundhed. De får 2 gange årligt ormekur og 

vitaminindsprøjtninger i forebyggende regi. Børnene bliver 

desuden vaccineret i henhold til de ugandiske myndigheders 

vejledninger, f.eks. bliver alle pigerne HPV-vaccineret.  

Sundhedsklinikken tager sig også af børn med HIV. Generelt 

har forekomsten af HIV/AIDS været faldende i Uganda, men 

der er stadig store udfordringer, særligt idet der er mange 

børn, der ikke er testede for HIV og derfor kan være 

smittede uden at vide det.  

 

Undervisning i børnehaveklassen 



 

Danseopvisning for de danske gæster 

 

Pigerne træner basketball 

 

Drengefodboldholdet i flotte nye dragter 

 

På børnehjemmet er der aktuelt 13 børn, der er kendt med 

HIV. De får dagligt den nødvendige medicin, der sikrer, at 

sygdommen ikke udvikler sig, og at børnene kan leve så 

symptomfri som muligt. Fordi der er børn med HIV har 

sundhedsklinikken ansøgt om en maskine til sterilisering af 

al sundhedsudstyr, hvilket Verdens Børns bestyrelse har 

bevilget, således at klinikken fra begyndelsen af næste 

skoleår (februar 2020) kan sikre, at der ikke overføres smitte 

fra et barn til et andet i klinikken.  

Erhvervsrettet uddannelse 

Mukono Children’s Home har sammen med Verdens Børn 

stor fokus på erhvervsuddannelse. Der er en enorm 

arbejdsløshed blandt unge med akademiske uddannelser, 

mens der stort set ikke er arbejdsløshed blandt unge, der 

har lært et erhverv. Desværre er der ikke stor status i 

erhvervsuddannelserne i Uganda, så det er svært at få de 

unge til at vælge den retning.  

Mukono Children’s Home har derfor indgået et samarbejde 

med Verdens Børns nye skoleprojekt Seeta CUPS, som i 

mange år har haft håndværk på skemaet. Lærere fra skolen i 

Seeta vil fremover om lørdagen undervise de ældste elever 

på Mukono Children’s Home i forskellige 

håndværksmæssige discipliner i håb om, at eleverne 

gennem en sådan introduktion vil få en øget interesse for 

håndværk.  

Sport 

Mukono Children’s Home har et stort fokus på sport, og 

eleverne fra skolen klarer sig traditionelt flot ved de lokale 

sportsstævner. Igen i år vandt pigerne pokalen i basketball i 

de lokale mesterskaber, og 13 af børnene fra Mukono 

Children’s Home blev udtaget til at repræsentere Mukono 

Kommune i de nationale mesterskaber.  

Børnene har dog også et stort forbillede at se op til, når det 

kommer til sport. I 2019 vandt det tidligere fadderbarn fra 

Mukono Children’s Home, Halima Nakaayi, nemlig guld på 

800 m. løb ved VM i atletik i Doha. Det var en nyhed, der 

ryddede alle forsider i Uganda og naturligvis bragte stor 

glæde og stolthed hjemme på hendes gamle skole.  

Tak for støtten  

Verdens Børn sender en stor tak til alle, der har støttet op 

om nogle af verdens mest udsatte børn. Hvis du gerne vil 

støtte yderligere, så fortæl dine venner om det vigtige 

arbejde, vi sammen muliggør gennem Verdens Børn. I 

Verdens Børn bruger vi ikke mange penge på reklame, fordi 

vi synes, at pengene skal gå til børnene, så de gode 

fortællinger er vores bedste reklameskilt.  

I 2020 besøger jeg Mukono Children’s Home i februar og 

oktober. Som altid er du meget velkommen til at sende en 

hilsen med, når jeg rejser. 

De bedste hilsner 

Kristina Andersen, projektansvarlig, Mukono Children’s 

Home, Uganda. Tlf. 2446 8682, mail: ka@verdensboern.dk 

 

Halima Nakaayi, tidligere fadderbarn på 

Mukono Children’s Home, prydede alle 

forsider, da hun vandt VM-guld i Doha. 


