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Vandfiltrene med rindende vand i køkkenet  

Rashida, Naome og Mable - De tre kvinder, der får 
Kakundi til at fungere 

 
Nysyede skoleuniformer - kun kraven mangler 

Kære faddere og projektstøtter                                       

2019 har igen været et spændende år for Kakundi-skolen. Vi 

har haft en god tilgang af nye faddere og projektstøtter.  

På skolen går der i alt 360 børn, og i 1. til 7. klasse er der i 

gennemsnit 28 børn. I skrivende stund støtter Verdens Børn 

110 børn fra børnehaveklasse til 7. klasse og 20 børn i 8. til 

12. klasse. 6 børn er også med støtte fra Verdens Børn i gang 

med erhvervsrettet træning.  

Børnenes generelle sundhedstilstand er forbedret efter at 

skolen i januar fik sidste fase af frivillig Jeppe Kjems projekt 

”Rent vand og nok af det” fuldt installeret. På mit besøg på 

skolen i oktober var det tydeligt, at vand har været en stor 

bekymring, der nu er løftet af skoleleder Nkalubo Naomes 

skuldre. Helt praktisk har børnene også fået mere tid til at 

være børn. De bruger ikke længere tid på at hente vand, og 

stien ned til søen er sågar blevet plantet til med bønneplanter. 

Et stort og tiltrængt løft for skolen. 

Tre kvinder der gør et fantastisk arbejde for skolen 

Den daglige ledelse af skolen og dens ansatte håndteres af 
Nkalubo Naome. Hun har været på skolen i mere end 27 år 
og er en god og velovervejet leder af den. 

Naome assisteres af Nakazibwe Mable, der foruden at 
undervise også er sovesalsansvarlig for pigerne. Derudover 
er hun den, der håndterer alt administrativt omkring 
samarbejdet med Verdens Børn. Det var også Mable, der, 
efter at have hørt, at jeg mistede min telefon med alt mit nye 
billedmateriale fra skolen, brugte flere dage på at forsøge at 
tage alle de billeder, hun havde set mig tage under mit besøg. 
Det blev til 85 billeder som hun sendte mig ugen efter. Derfor 
kan jeg sige, at alle billederne i denne rapport er fra hende til 
jer.  

Til sidst er der Rashida, der arbejder som Naomes højre hånd 

og assistent. Sidst jeg var dernede, kom hun til mig og sagde, 

at hun gerne ville bidrage mere til skolen. Planen blev, at hun 

skulle lære sig at sy på maskine, for så derefter at kunne sy 

skoleuniformer og lære de ældre piger at sy også. Med hjælp 

fra en fadder i Danmark fik vi købt en professionel symaskine, 

og billedet i denne rapport taler vist for sig selv. Hun har styr 

på det.  

Disse tre kvinder på Kakundi-skolen er dem, der får det hele 

til at fungere. De knokler og sørger for, at børnene har det 

godt. Samtidig hjælper de mig med den information, jeg har 

brug for her i Danmark. Jeg har virkelig stor respekt for det 

arbejde, de gør for skolen, og glæder mig at se dem igen i 

oktober 2020.  

 

  

      



 

Omuggo of Kookie med følge 

Skolens lærerinder i farverige kjoler 

Stort sportsarrangement til ære for Omuggoen 

Alle de mindste på plads til ære for de danske 

faddere 

 

Royalt besøg på skolen 

I marts måned var skolen så heldig at få royalt besøg. 

Omuggo of Kooki (Førstedamen til Rakai regionens 

konge/kulturelle leder Kamuswagga) besøgte i maj måned 

skolen med henblik på at se, hvordan hun eventuelt kunne 

bidrage. Det blev til et festarrangement med gode 

diskussioner om muligheder, god mad og sportsopvisning til 

ære for Omuggo. Skolen håber på at kunne gøre sig 

bemærket og vise, hvor vigtig den er for områdets udvikling 

og derved måske kunne opnå lokal finansiel støtte. 

Nye fokusområder i 2020 

Under mit besøg på skolen i oktober 2019 gjorde jeg et par 

nye vigtige observationer, som jeg taget til mig, og som vi skal 

i gang med at arbejde med.  

Klassen for de mindste børn har ikke noget klasseværelse og 

har derfor indrettet sig i spisesalen. Vi har tidligere talt om 

behovet for endnu en bygning, og nu har vi besluttet at gå i 

gang med fundamentet takket været en arv vi har modtaget i 

2019. Resten vil vi forsøge at finde midler til i 2020. 

Efter en samtale med Naome gik det op for mig, at vi faktisk 

mangler overblik over børn med HIV på skolen. I Uganda er 

HIV-medicin gratis, hvis man er bevidst om det. Hvis et barn 

har HIV, skal skolen også være ekstra opmærksom i tilfælde 

af andre mere normale sygdomme pga. barnets nedsatte 

immunforsvar. Derfor tog jeg med Naome til en HIV-klinik og 

fik en aftale om screening af alle børn og deres forældre 

arrangeret. Igen en gratis service fra en klinik, der i øvrigt er 

finansieret af Danida. Der blev jeg en smule stolt over at være 

dansk, da den form for ulandsbistand har en enorm betydning 

for fattige HIV-ramte i Uganda. Der arbejdes på at få skabt 

overblik og derefter igangsætte samtaler med forældre, så de 

ramte børn og forældre kan få den rette vejledning i, hvordan 

man kan leve med sygdommen.    

Afslutningsvis vil jeg nævne, at skolen i 2019 har anskaffet sig 

flere husdyr, såsom geder, grise og høns. De bruger dem 

både som en del af praktisk undervisning og for at reducere 

omkostninger til mad. I 2020 har de en drøm om også at 

kunne anskaffe sig to til tre køer.  

Tak for jeres støtte i 2019 

Naome, lærerne og børnene samt Verdens Børn er dybt 

taknemmelige for jeres støtte i 2019 og håber på, at vi kan 

fortsætte den gode udvikling i Kakundi.     

Ønsker du mere information eller måske en snak om 

muligheden for at deltage på en tur til Kakundiskolen er du 

mere end velkommen til at tage kontakt til mig på Mobil 31 67 

80 90 eller pr email tbh@verdensboern.dk 

Med venlig hilsen                               

ProjektansvarligTue Bo Hansen  
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