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Nye flotte klasseværelser med nye opslagstavler 

doneret af Operation Livsværk i samarbejde med 

Verdens Børn (feb. 2020).  

 

 

Sovesalene er blevet renoveret i samarbejde med 

Operation Livsværk og Verdens Børn. Loftet er blevet 

sænket, for skærme den stærke hede fra bliktaget. Der 

er blevet malet og kommet nyt stengulv (feb. 2020). 

 

I skolegården er der anlagt flisebelagte stier, som 

særligt er nyttige i regntiden. Så nu kan børnene 

komme rundt mellem bygningerne uden at soppe i 

mudder. Det er en donation fra en lokal sponsor (feb. 

2020).  

 

Kære Faddere. 

2020 blev på ingen måde, som vi havde forudset eller håbet. 

Ligesom i resten af verden, har covid-19 også præget 

samfundet i Uganda i betydelig grad.  

  

Covid-19 og nedlukning 

Den 20. marts 2020 blev alle skoler og børnehjem i Uganda 

beordret til at lukke ned og sende børnene hjem. Også de 

børn, der egentlig ikke har et hjem, og som måtte tage 

ophold hos slægtninge, der selv var pressede og kun 

modvilligt tog imod dem.  

 

I slutningen af oktober genåbnede myndighederne dog 

skolerne for afgangsklasserne, og på Entebbe Welfare 

Primary er alle de børn, der bor på skolen, tilbage. De 

hjemmeboende børn er fortsat hjemme uden undervisning, 

men støttes via projektet, således at nogle af fadderpengene 

er brugt til, at de forældre, der har børnene hjemme uden 

undervisning, har modtaget et pengebidrag til mad, for at 

sikre at børnene får de måltider, de har brug for.  

  

Christine, som er rektor på skolen, har været i kontakt med 

alle børnene, og hun fortæller at alle heldigvis er i live.  

 

For at skoler og børnehjem kunne genåbne, var der desuden 
en række sundhedsmæssige krav, der skulle opfyldes. Disse 
krav omfattede bl.a. vaskestationer til håndvask, en 
sikkerhedsmur der kan holde uvedkommende ude fra 
skolens område, mulighed for social afstand, adgang til 
håndsprit og mundbind samt daglig temperaturtagning af 
eleverne, inden de går i klasserne.  
 

Ny projektansvarlig:  

Jeg vil benytte denne årsrapport til at præsentere mig, da jeg 

er ny projektansvarlig for Entebbe Welfare Primary School.  

Mit navn er Marie Colding Ngounou. 

 

I september 2019 var jeg med Verdens Børn i Uganda. Jeg 

var med som frivillig for at undervise personalet på et af 

Verdens Børns projekter. Jeg er uddannet pædagog, 

psykoterapeut, Theraplay terapeut og supervisor. Theraplay 

er en legeterapi, som bl.a. ruster børn til at kunne begå sig i 

aldersvarende sammenhæng i skolen. Jeg arbejder til daglig 

med familiebehandling, børneterapi, legeterapi, supervision 

og undervisning af fagfolk.  

 

 



  

 

Legepladsen er blevet renoveret af en lokal sponsor til 

stor glæde for børnene (feb. 2020). 

 

 

Marie med Kristina på tilsynsbesøg på Entebbe 

Welfare Primary i oktober 2019.  

 

Fadderbarn i Verdens Børn læser med stor interesse 

brev fra sin fadder højt (oktober 2019).  

I Uganda underviste jeg personalet i forhold til:  

 

 Vigtigheden af leg (indlæring) 

 Det at sikre engageret og nærværende kontakt 

 Traumeforståelse /nervesystem /regulering 

 

Jeg arbejdede efterfølgende med regulering via leg med en 

lille gruppe lærere og en børnegruppe.  

Under mit besøg i Uganda besøgte jeg også Entebbe 

Welfare Primary School og blev glad og imponeret over det 

arbejde, der gøres med børnene.  

 
Da Kristina stoppede som projektansvarlig for dette projekt 

og spurgte, om jeg ville overtage, var det med glæde, at jeg 

takkede ja. Kristina og jeg kommer til at samarbejde tæt om 

to af projekterne i Uganda (Entebbe og Mukono), så jeg har 

heldigvis mulighed for at sparre med hende.  

 

Besøg på Entebbe Welfare Primary School i februar 

2020 

Kristina besøgte børnehjemmet i februar 2020.. Så snart det 

er muligt og sikkert vil vi igen besøge de 3 projekter i 

Uganda, indtil da holder jeg tæt kontakt med rektor Christine.   

 

Elever på Entebbe Welfare Primary school.  

Der går 60 børn på skolen, hvoraf de 35 er støttet gennem 

Verdens Børn.  

 

Tak for jeres støtte i 2020 

Christine, lærerne og børnene samt Verdens Børn er dybt 

taknemmelige for jeres støtte i 2020 og håber på, at vi kan 

fortsætte den gode udvikling i Entebbe. 

Pr. 1/1 2021 hæves fadderbetalingen pr. måned. Vore satser 
pr. barn har i de sidste 10 år været på 110 kr. eller 190 kr. 
Da projekterne har svært ved at klare det, har bestyrelsen 
besluttet at hæve betalingen med 20 kr. for begge satser.  
Vi håber på jeres forståelse og ønsker jer et godt nytår. 
     

 

 

Med venlig hilsen 

Marie Colding Ngounou 

Projektansvarlig 

 


