
 
 
 

 
 
 

 

 

 
Madrationer til fadderbørnene og deres familier. 
 
 

 
Et fadderbarn fra 3. klasse er gået til skolen, for  
at få udleveret mad til sig selv og sin familie. 
 
 

 
Madrationer bringes ud af skolens personale til  
de fadderbørn og deres familier som har for langt 
til selv at kunne hente maden på skolen. 

 
 

Kære faddere. 
 
Året 2020 har desværre også på Maderaskolen stået i covid-19 
krisens tegn. Skoleåret 2020 startede som vanligt d. 2. februar med et 
elevtal på 1.089 elever, som var indskrevet i et syvårigt grundforløb 
fra 1. til 7. klasse. Af skolens elever er 186 sponseret af Verdens 
Børn fordelt på 135 dagskolepiger og 54 kostskolepiger. Derudover 
sponserer Verdens Børn 36 Madera pigers videreuddannelser på 
andre uddannelsesinstitutioner i Uganda. Disse piger støttes på 
baggrund af en vurdering foretaget af skolens leder og Verdens 
Børns projektansvarlige. Herved får nogle af de dygtigste elever 
mulighed for at tage en videregående uddannelse.    
 
Covid-19 krisens konsekvenser  

Efter påbud fra Ugandas præsident måtte samtlige 
uddannelsesinstitutioner i Uganda lukke grundet covid-19. Derfor 
lukkede også Maderaskolen d. 3. marts 2020, og alle skolens elever 
blev sendt hjem til deres familier eller værger. Det har på den 
baggrund ikke været muligt at gennemføre skoleårets 
undervisningsplaner.  
 
Skolens leder Sr. Elizabeth beskriver, at efter lukning af 
Maderaskolen d. 3. marts oplever fadderbørnene og deres familier, at 
de sulter pga. en massiv mangel på mad. Dette skyldes, at de lokale 
markeder, hvor maden sædvanligvis indkøbes til rimelige priser, er 
lukket ned. Desuden er fødevarepriserne steget markant, idet indkøb 
af mad er monopoliseret.  
 
Derudover er det svært for familierne at transportere sig derhen, hvor 
der stadig kan købes mad, grundet store distancer fra familiernes 
hjem, og hvor den eneste mulighed som regel er at komme derhen til 
fods. Sæsonen for første høst af afgrøder hos de små familielandbrug 
gik på samme tid desværre tabt, pga. store mængder regn, som har 
forårsaget oversvømmelser samt grundet store sværme af 
græshopper, som har ødelagt/spist afgrøderne.  
 
Endeligt beskriver Sr. Elizabeth, at det faktum at børnene og 
familierne sulter, medfører seriøse konflikter og voldelige episoder i 
hjemmene. Dette skyldes primært frustrerede mænd, som plejer at 
kunne forsørge familierne, men som nu ikke længere er i stand til 
dette, da de ikke har arbejde. Sørgeligvis har manglen på mad 
desværre også den effekt, at der i hele Soroti distriktet er små piger, 
som sælges eller tvinges til ægteskab fx i bytte for en ko eller en ged, 
alene for at familierne kan overleve.  
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Skilt med vejledning om forebyggelse af Covid-19. 
 

 
7. klasses elevers aktuelle undervisningsforhold. 

 

 
Håndvaskfaciliteter opsat på skolens område. 

 

 
Daglig temperaturmåling af 7. klasses pigerne. 

 

 

 

Hvad går fadderbidragene til 

Idet fadderbørnene som nævnt er hjemsendt, bliver fadderbidragene 
brugt til at sørge for, at de og deres søskende får udleveret 
madrationer og derved  undgår at sulte. De af fadderbørnene, som 
kan gå til skolen, får udleveret mad der, mens skolens personale har 
kørt madrationer ud til de af fadderbørnenes familier, som har langt til 
skolen. Dette  dels for at undgå at de sulter, og dels for at øge 
chancerne for, at børnene kommer tilbage skolen, når den åbner 
igen. Endvidere har fadderbidragene gjort, at Sr. Elizaeth har kunnet 
etablere hygiejnemæssige faciliteter og indkøbe materialer så som 
mundbind, termometre, håndsprit mv., sådan at skolen er blevet 
rustet til igen at kunne tage imod eleverne, når de vender tilbage til 
skolen. 

Delvis genåbning af skolen 

Præsidenten udmeldte i september 2020, at landets skoler kunne 
genåbne for alle elever som går i en afgangsklasse. Efterfølgende 
udførtes en national inspektion af Maderaskolens faciliteter, som 
ledte til, at skolen fik certifikat på at kunne genåbne, dog udelukkende 
for kostskoleeleverne i 7. klasse. Alle fadderbørnene i 7. klasse 
genoptog deres uddannelse på Maderaskolen d. 15. oktober 2020. 
De fadderbørn, som er dagskoleelever i 7. klasse, bor midlertidigt på 
skolen som kostskoleelever. Da 7. klasses eleverne først har 
genoptaget deres uddannelse i oktober 2020, er deres 
afgangseksamen flyttet frem til marts 2021. Hvornår de øvrige elever 
kan vende tilbage til skolen, er endnu uvist.  
 
Udskudt besøg på skolen 
Det var oprindeligt planlagt at vi skulle have været på tilsynsbesøg på 

skolen i oktober 2020. Men grundet covid-19 situationen er dette 

besøg blevet udsat til situationen i landet er mere stabil.  

 

Forhøjelse af fadderskabsbidrag 
For god ordens skyld vil jeg benytte lejligheden til at minde jer om, at 
vi fra den 1. januar forhøjer fadderskabsbidragene med 20 kr. om 
måneden pr. barn. Vi har ikke haft bidragsstigninger siden 2009, og 
fødevarepriserne i de lande, vi samarbejder med, er steget meget. Vi 
håber, at I vil forstå og acceptere prisstigningen. 
 

Tak for jeres støtte i 2020 

På vegne af børnene, forældrene og hele personalet beder  
Sr. Elizabeth os at sende jer alle de varmeste hilsener og give en stor 
tak for, at I har bidraget til, at fadderbørnene og deres familier har fået 
bedre muligheder for at klare sig igennem Coronakrisen.  
 

Med venlig hilsen 

 
Annette Rasmussen 

Projektassistent  
Tlf. 2371 6447  

Mail: ar@verdensboern.dk 
 

på vegne af 
 

Betina Sandberg Christensen 
Projektansvarlig  
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