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Klasse undervisning på Maderaskolen.  

 
Skolens leder Sr. Elizabeth. 
 

 
7. klasse på studietur til Entebbe meteorologiske center. 

 

 

Kære faddere                                      

I 2019 har Maderaskolen haft en god tilgang af nye 

faddere, og samtidigt mærker skolen igen i år, hvordan 

både faddere og projektstøtter bakker op.  

På skolen går der i alt 1.065 børn som går i 

grundforløbet fra 1. til 7. klasse. Aktuelt har vi 198 

fadderbørn fra 1. til 7. klasse på Maderaskolen og 28 

børn som modtager støtte til en videreuddannelse på 

andre skoler i Uganda. Elevtallet på Maderaskolen er 

igen i år steget. Der er indskrevet 97 flere elever i 

skoleåret 2019 end i 2018. Årsagen til den stigende 

efterspørgsel er primært, at skolen har et godt ry 

grundet dens høje faglige standarder, hvilket øger 

pigernes fremtidige uddannelsesmuligheder.  

 

En dedikeret og erfaren skoleleder 

Den daglige ledelse af skolen og dens ansatte 

varetages af Sr. Elizabeth, som har været skoleleder i 

25 år. Hun står til rådighed døgnet rundt i alle ugens 

dage for at få skolen til at fungere så godt som den gør. 

Det er et imponerende  og stærkt 

anerkendelsesværdigt arbejde, hun gør for alle skolens 

piger, de ansatte og for det omkringliggende samfund. 

De ansatte består af 29 lærere. Derudover er der to 

deltidsansatte lærere, som forestår computer -

undervisning. Staten betaler lønnen til 17 af lærerne, 

mens de øvrige ansattes løn dækkes ved hjælp af 

forældrebetaling. Derudover er der ansat 25 personer til 

praktiske og administrative opgaver. Endvidere er der 

udvalgt 24 præfekter, som er kostskoleelever med 

særlige pligter. Formålet med dette er at få dagligdagen 

på skolen til at forløbe planmæssigt og godt. 

 

Undervisning og læring 

Undervisningen er i skoleåret 2019 forløbet som 

planlagt med fokus på læring, kreativitet og oplevelser. 

97 afgangselever (7. klasse) afsluttede skoleåret i 

november med en afgangseksamen. Hvis de består, er 

de klar til Secondary School. Det får skolen og pigerne 

besked om i februar 2020. Alle klasser har været på 

ekskursioner i løbet af året. Blandt andet har eleverne i 

1. Klasse været på ekskursion til Mother Kevin Bakery, 

3. klasse har været på ekskursion til en frugtfabrik i 

Soroti, 6. klasse har besøgt Uganda Museum i 

Kampala og eleverne i 7. klasse har besøgt det 

meteorologiske center i Entebbe.  

 

 



 

Piger fra musik, danse- og dramaholdet. 

Fadderbørnene fra 1. klasse sammen med Sr. 

Elizabeth, medhjælperen Constansia og mig. 

 
En elev bliver testet for malaria af skolens 

sygeplejerske. Nedenfor ses hvordan regnen 

skyller jorden væk fra skolens område. 

 

I år har musik-, danse- og dramaholdet fået en flot 

førsteplads i en konkurrence på regionalt niveau, og i 

konkurrencen på nationalt niveau landede de på en flot 

15. plads ud af 56 skoler. Endvidere har skolen blandt 

andet også undervisning inden for spil og sport, debat 

grupper, sexual-undervisning og miljøbeskyttelse. 
 

Malariaudbrud og voldsomme regnskyl 

I februar måned mødte jeg de fleste af vores 

fadderbørn under mit besøg på Maderaskolen. 

Desværre var nogle af fadderbørnene og næsten 200 

af skolens elever syge med malaria, hvorfor de var 

blevet sendt hjem, da skolen ikke har kapacitet til at 

behandle og pleje så mange syge børn. Til stor sorg for 

os alle døde en pige fra 4. klasse af malaria under mit 

besøg. Årsagen til det voldsomme udbrud af malaria er, 

at der i området har været udsædvanligt meget regn og 

oversvømmelse. Malariamyggene udklækker deres æg 

i vand, hvorfor myggebestanden i år har været markant 

højere end tidligere. De voldsomme regnskyl er også 

med til at skylle jorden væk fra skolens område, da det 

aktuelt ikke er gearet til at aflede al vandet. Skolens 

afgrøder lider under dette. Paradoksalt nok led skolen 

samtidigt af akut vandmangel. Der har ikke været nok 

drikkevand, og skolen har været nødsaget til at købe 

vand udefra. Dette vand var ikke sikkert at drikke, 

hvilket resulterede i at mange af børnene blev syge. 

Børnene blev heldigvis behandlet hurtigt af skolens to 

dygtige sygeplejersker. Den akutte vandmangel har 

også resulteret i, at vaskefaciliteterne ikke fungerer, 

hvorfor børnene ikke kan opretholde en optimal 

hygiejne. Løsning på vandmanglen på skolen vil vi 

forsøge at finde midler til i 2020.  

Under besøget så jeg, at bidragene fra faddere og 

projektstøtter har givet skolen nye kopper og tallerkener 

til alle skolens børn samt midler til at påbegynde 

byggeriet af de længe efterspurgte personaletoiletter.  

Tak for jeres støtte i 2019 

Verdens Børn er dybt taknemmelig for jeres støtte i 

2019 og Sr. Elizabeth sender jer alle de varmeste 

hilsener og en stor tak for, at I har bidraget til endnu et 

godt skoleår i Madera. I oktober 2020 vil Maderaskolen 

igen blive besøgt af undertegnede. 

Med venlig hilsen 

Betina Sandberg Christensen 

Projektansvarlig for Madera Girls Primary School 

Tlf.: 26 83 00 70 

Mail: bsc@verdensboern.dk 

 


