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5 af de 6 børn på Seeta CUPS, der har en 

fadder gennem Verdens Børn (feb 2020).  

 

 

 

Seeta CUPS slogan (okt. 2019). 

 

 

 

Nye køjesenge med myggenet og vådligger madrasser 

som børnene i specialundervisningen fik af Operation 

Livsværk 2019 i samarbejde med Verdens Børn (feb. 

2020). 

 

 

Kære faddere og projektstøtter                                       

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, herunder Seeta-CUPS.  

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.  

Den 15. oktober 2020 fik skoler og børnehjem i Uganda lov til at 

genåbne, men kun for afgangsklasserne. De øvrige børn får 

først lov til at komme tilbage, når juleferien slutter den 11. 

januar 2021. Dette gælder alle vores fadderbørn på Seeta 

CUPS.  

Under nedlukningen har afdelingsleder for specialundervisning, 

Paul, haft en kontinuerlig kontakt med fadderbørnene, som alle 

har det rimeligt godt efter omstændighederne. Paul har givet 

fadderbørnenes familier de fadderbidrag, der er sendt mens 

skolen/hjemmet har været lukket, så de har kunnet købe mad, 

medicin, værnemidler og rengøringsmidler. Det har gjort, at 

børnene stadig har fået mad hver dag, selv om de ikke har fået 

deres daglige måltider på skolen, og det betyder også, at 

familierne har haft mulighed for at tage de corona-relaterede 

forholdsregler, som myndighederne har anvist og dermed 

beskytte sig mod smittespredning.  

Børnene trænger naturligvis til at komme tilbage i deres faste 

rutiner i skolen. Der er sikkert mange færdigheder, som lige 

skal genopfriskes, når de kommer tilbage efter næsten 10 

måneders nedlukning. Seeta CUPS oplyser, at de er helt klar til 

at tage imod børnene og glæder sig til at se dem igen.  

Sommerbreve 

Som I sikkert har bemærket, kom der ingen sommerbreve i 

2020. Det var desværre ikke muligt at indhente disse under 

nedlukningen, da der har været store restriktioner på forsamling 

og bevægelse. Jeg har aftalt med Paul, at børnene skriver 

”sommerbreve”, så snart de er tilbage på skolen, så I kan få en 

hilsen fra dem samt et nyt billede, så I kan følge deres 

udvikling.  

Besøg på Seeta CUPS i februar 2020 

Kort inden nedlukningen var jeg på projektbesøg på Seeta 

CUPS. Det var som altid et skønt gensyn med alle de dejlige 

børn og dedikerede lærere. Der er aktuelt seks børn på Seeta 

CUPS, der har en fadder gennem Verdens Børn.  

Som det er blevet sædvane, når jeg besøger skolen, købte jeg 

også denne gang en masse af de flotte varer, som børnene i 

specialundervisningen havde fremstillet. Varerne bliver solgt 



   

 

Børn i specialundervisning undervises i at producere 

tasker (feb. 2020).  

 

 

Nogle af de flotte varer, som eleverne producerer i 

specialundervisningen (feb. 2020). 

 

 

Gruppeordningen for døve børn (marts 2019) 

ved arrangementer i Verdens Børn eller gennem Verdens 

Børns webbutik. På den måde tjener skolen penge til at købe 

nye materialer til undervisningsbrug, så børnene kan få endnu 

flere håndværksmæssige færdigheder og dermed opnå hel eller 

delvis selvforsørgelse i voksenlivet.  

Jeg talte under besøget med alle vores fadderbørn, herunder 

det første fadderbarn på Seeta CUPS, Kyakuwa. Da han kom til 

skolen i starten af 2019 havde han ikke noget talesprog og 

meget få praktiske færdigheder. Ved dette besøg kunne han 

føre små samtaler med mig på engelsk og med stolthed vise, at 

han havde lært at arbejde med læder. Lærerne fortalte, at han i 

weekender og ferier reparerer sko hjemme i landsbyen, hvilket 

både har givet familien en ekstra indtægt og har givet hele 

landsbyen et ændret og mere positivt syn på handicappedes 

ressourcer i lokalsamfundet.  

En anden fortælling, der gjorde stort indtryk, var Senabulyas. 

Senabulya, en dreng på nu 14 år, er døv, og fortalte derfor sin 

historie via døvetolk. I juleferien 2019 blev Senabulya bortført af 

familiens nabokone, mens hans mor var på markedet. 

Nabokonen ville sælge Senabulya til menneskehandlere, der 

ville tage livet af ham og sælge hans organer til Fjernøsten. En 

praksis, der desværre ikke er ukendt i Uganda, og som især 

rammer de fattigste børn. Nabokonen kendte ikke Senabulya 

særlig godt, og vidste ikke, at han er døv. Da hun opdagede 

dette, tænkte hun, at hans organer ikke var noget værd, hvorfor 

hun forsøgte at dræbe ham med en machete. Senabulya lå 

bevidstløs i vejkanten i flere dage, inden han blev fundet og 

bragt til hospitalet, heldigvis i live men med alvorlige sår og en 

brækket arm. Senabulya kunne skrive telefonnummeret til Paul, 

som kom til hospitalet og tegnsprogstolkede. Senabulya fik 

forklaret sin historie så detaljeret, at nabokonen nu afsoner en 

fængselsdom for bortførelse og drabsforsøg. Senabulya var 

naturligvis både fysisk og psykisk mærket af den voldsomme 

oplevelse, men har fået al den nødvendige hjælp og støtte på 

Seeta CUPS takket være sit fadderskab gennem Verdens 

Børn.  

Det er grundet covid-19 usikkert, hvornår jeg igen kan besøge 

skolen. Jeg rejser, så snart det er muligt og sikkert,  

forhåbentligt i løbet af sommeren/efteråret 2021. 

Øget fadderbetaling 

Fra 1. januar 2021 stiger fadderbetalingerne med 20 kr./mdr. 

Dette har været en nødvendighed efter 10 år uden 

prisforøgelse, men med konstant inflation i de lande, hvor 

Verdens Børn støtter skoler og børnehjem og ikke mindst i 

2020, hvor hele verden også økonomisk har været mærket af 

covid -19. Den øgede støtte går ubeskåret til skoler/børnehjem 

og betyder, at det fortsat er muligt at drive stederne på fagligt 

forsvarligt vis.  

De bedste hilsner 

Kristina Andersen, 

Projektansvarlig; e-mail: ka@verdensboern.dk 
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