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1325 Entebbe Children’s Welfare Primary 

Billeder af børnene fra mit besøg i 2019. 

  

 

 

 

 

 

 

Kære faddere og projektstøtter. 

 

Tak for al jeres støtte i 2021.  

  

Covid-19 og nedlukning 

Som i resten af verden er Uganda og Entebbe Welfare 

Primary hårdt ramt af covid-19 og restriktioner.  

Som I tidligere er informeret om, så blev alle skoler og 

børnehjem i Uganda beordret til at lukke ned og sende 

børnene hjem den 20. marts 2020. 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 kom alle de børn, der bor på skolen, tilbage. Det 

blev dog kun kortvarigt, da skoler og børnehjem igen blev 

beordret lukket fra juni 2021.  

De hjemmeboende børn har været hjemsendt uden 

undervisning i hele perioden, men ligesom de børn, der 

normalt bor på skolen, har de hjemmeboende børn fortsat 

været støttet 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 og medicin, for at sikre at børnene får de måltider og 

den medicin de har brug for.  

  

Christine, som er rektor på skolen, har løbende været i 

kontakt med alle børnene, og hun fortæller at alle heldigvis 

er i live.  

 

Den oprindelige melding fra præsident Museweni var, at 

skolerne i Uganda skulle genåbne for de mindste klasser i 

oktober, hvor man forventede alle lærere og andet 

skolepersonale færdigvaccineret. Desværre har der været 

en meget lav vaccinetilslutning i Uganda, hvilket har betydet, 

at genåbningen er udskudt til 10. januar 2022. 

Vi krydser nu fingre for, at den nye omikron variant ikke 

endnu en gang skyder udgenåbningen.  

 

Selvom der har været nedlukning, og det har været et hårdt 

år, så har der ikke været stilstand på Entebbe Welfare 

Primary. Skolen er igen i år blevet forbedret, så den lever op 

til alle krav om genåbning, så snart der gives grønt lys fra 

præsident Museweni. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Besøg på Entebbe Welfare Primary School i februar 

2022 

Jeg forventer at tage på besøg på Entebbe Welfare Primary 

i februar, møde alle fadderbørnene, tage nye billeder af dem 

og få breve med tilbage til jer alle. Jeg ser frem til at komme 

til Uganda og få et overblik over, hvad den lange nedlukning 

har betydet for alle børnene. Jeg har haft løbende og god 

kontakt til Christine, som hele tiden har opdateret mig i 

forhold til situationen, men det er svært at få et helt nøjagtigt 

overblik på distance.  

Allermest glæder jeg mig meget til gensyn med alle 

børnene. 

 

Hvis I har breve og billeder o.l., som I gerne vil sende med 

mig til jeres fadderbarn, så vil jeg gerne modtage disse 

senest d. 7. februar 2022. Hvis I har spørgsmål til dette, så 

er I velkomne til at skrive til mig på følgende mail: 

mng@verdensboern.dk 

 

Tak for jeres støtte i 2021 

Christine, lærerne og børnene samt Verdens Børn er dybt 

taknemmelige for jeres støtte i 2021.  

Vi ønsker jer et godt nytår. 
     

 

Med venlig hilsen 

Marie Colding Ngounou 

Projektansvarlig 

 


