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 Kakundiskolen ved søen Kijanebalola i Rakai, 

Uganda 

Kakundiskolens daglige leder Nkalubo Naome 

Madrationer klar til uddeling  

Restriktioner overholdes for de tilbageværende 

elever på skolen  

 

                 

Kære faddere og projektstøtter                                       

2020 har pga. Covid-19 været et hårdt år at komme igennem både 

i Danmark og i Uganda. Heldigvis er der blevet truffet effektfulde 

beslutninger tidligt i begge lande, hvilket har betydet, at situationen 

rent sundhedsmæssigt ikke kom ud af kontrol hverken hos os eller 

i Uganda. Modsat Danmark så har Uganda ikke et økonomisk 

sikkerhedsnet spændt ud, og derfor har den nationale nedlukning 

haft store konsekvenser for de fattigste i Uganda. 

Konsekvenser og aktiviteter på grund af COVID-19               

Skoleleder Naomes korte status   

“Dear sponsor, 

Greetings to you and to all your family members. To us it has 

been a year to remember. After the outbreak of COVID 19, 

we were so scared, and we used to think on how we would 

overcome the situation. It caused a lot of suffering to people 

and we managed to provide with what we could at that 

particular time.  

Our major worry is that it may be difficult to get some pupils 

back to school. We may face a problem of school dropouts 

most especially pupils in upper classes of primary five and 

above, but we think many will return.  

Dear sponsor, thank you so much for the support rendered to 

us most especially in this trying time. We know it has been a 

difficult time for you, but we continue to pray for your safety 

and that of your family members. 

Yours - Nkalubo Naome” 

Statusrapport 

I midten af marts 2020 blev skolen lukket for undervisning, og kun 

de ældste elever (7. klasse) fik i oktober lov til at genoptage 

undervisningen i håb om at kunne færdiggøre grundskolen.  

Dele af skolen forblev åben for de elever, der ikke har nogen 

familie at tage hjem til. Også flere lærere er blevet på skolen for at 

sikre børnene mad og sikkerhed. Alle lærere har fået udbetalt løn 

på trods af evt. hjemsendelse. Uden den ville de ikke kunne skaffe 

mad til sig selv og deres familier.  

Naome har sammen med lærerne også organiseret et storstilet 

projekt med at indkøbe og uddele mad til de hjemsendte børn og 

deres søskende.  

I juni besluttede Verdens Børn at sende yderligere 25.000 kr. til 

Kakundi for at hjælpe med at forberede skolen til genåbning og 

samtidig gøre det muligt at give flere madrationer ud.  

Vi håber alle på, at denne ekstraordinære hjælp har været med til  



 

Vaskestation til håndvask og medicin blev doneret 

til den lokale sygeplejerske 

To nye klasserværelser under opførelse – tag, 

vinduer og dører mangler stadig 

 

                 
Hans-Jørgen Pedersen er ny i Verdens Børns 

bestyrelse og er også blevet en del af 

Kakundiprojektet 

 

 

Kakundiskolen i Rakai distriktet Uganda 

at sikre, at så mange elever som muligt vender tilbage til skolen, 

når den åbner igen. 

Nye klasseværelser under opførelse         

I starten af 2020 satte skoleleder Naome som planlagt gang i 

byggeriet af to nye klasseværelser. Halvdelen af midlerne var 

doneret fra Starup Skole nær Haderslev via en juleindsamling. Det 

er en hård tiltrængt udvidelse af skolen, men samtidig også noget, 

der har holdt lokale arbejdere i arbejde et stykke ind i 

nedlukningsperioden. De nye klasseværelser mangler stadig et 

tag, men vi er fortrøstningsfulde, og forventer at finde midlerne til 

dette i 2021.     

Status over støttede børn og faddere  

I 2020 har 138 børn nydt godt af den støtte, du har været med til at 

yde. 122 børn i 0.-7. klasse, 12 børn/unge i 8. – 12. klasse og 4 

har fået erhvervsrettet uddannelse. Totalt på skolen er der 360 

elever, hvoraf ca. 100 børn går i børnehaveklasserne.   

Vi har i 2020 haft en tilgang af nye faddere, der har ønsket at 

støtte et barn på Kakundi. Samtidig har eksisterende faddere valgt 

at fastholde støtten og derved givet Verdens Børn og den lokale 

ledelse mulighed for at hjælpe børnene og deres familier i en svær 

tid. Det er vi utroligt taknemmelige for.   

Planen om bedre viden om og håndtering af HIV på skolen blev 

desværre ikke til noget i 2020. Så snart situationen tillader det, 

tager vi fat i den problemstilling igen.  

Vi har i 2020 ikke haft mulighed for at besøge Kakundiskolen, men 

vi håber, at situationen i 2021 forbedres således, at det igen bliver 

muligt at tage dertil og følge op på udviklingen. 

Fadderbidraget er pr. 1/1 - 2021 øget med 20 kr. /barn 

Vi vil gerne igen henlede jeres opmærksomhed på, at vi i Verdens 

Børn pr 1/1 - 2021 har hævet fadderbidraget med 20 kr./måned. 

Det har været nødvendigt for at sikre, at bl.a. Kakundiskolen kan 

hænge sammen økonomisk. Det er 10 år siden sidste ændring, og 

mad, skolematerialer og lærerlønninger er i den tid blevet markant 

højere i Uganda. Vi håber på jeres forståelse og hjælp til at 

gennemføre ændringen.    

Ny projektresource til Kakundiskolen 

Hans-Jørgen Pedersen er blevet tilknyttet Kakundi, som 

projektassistent. Jeg har i længere tid syntes, at der er områder på 

skolen, som fx udvikling af undervisningen og børnenes ernæring, 

hvor jeg ikke har kompetencerne til at yde en ordentlig støtte til 

den lokale ledelse. Den har Hans-Jørgen til gengæld, og jeg ser 

frem til, vi skal rulle et godt samarbejde om undervisning og 

ernæring ud sammen med den lokale ledelse på Kakundiskolen.       

1000 tak for jeres støtte i 2020! 

Med venlig hilsen 

Tue Hansen & Hans-Jørgen Pedersen 

Projektansvarlige 

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 kontakte os på: 

Tue   tbh@verdensboern.dk (tlf 31 67 80 90) 

Hans-Jørgen  hjp@verdensboern.dk (tlf 22 92 22 95) 
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