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Skolekalenderen for Uganda 2022.  

 

Mukono Children’s Home ligger ca. 30 km. 

øst for Hovedstaden Kampala. 

 

 

Besøg på Mukono Children’s Home i februar 

2020, lige inden Covid-19 brød ud. 

 

 

Kære faddere og projektstøtter  

Vedr. covid-19:  

Ligesom det foregående år bød 2021 heller ikke på det, vi 

havde håbet på for Mukono Children’s Home. Igen i år blev 

skoleåret desværre præget voldsomt af covid-19 

restriktioner og nedlukning.   Efter periodevise genåbninger 

for de ældste klasser i perioden fra januar til juni 2021, blev 

alle skoler, skolehjem og uddannelsesinstitutioner i Uganda 

den 7. juni igen beordret til at lukke ned og sende børnene 

hjem. Og det netop som de mindste klasser 

(børnehaveklasserne samt 1. – 3. klasse) skulle være mødt 

ind for første gang i over et år.  

Ifølge planen skulle skolerne være genåbnet for de mindste 

klasser i oktober 2021, hvor man forventede at alle lærere 

og andet personale på skolerne ville være vaccinerede. Men 

på grund af en meget lav vaccinetilslutning på landsplan 

blev genåbningen udsat til den 10. januar 2022.  

Det er naturligvis katastrofalt for børnene med de enorme 

konsekvenser, som covid-19 har haft på deres skolegang. 

De yngste børn har ikke været i skole i næsten 2 år! Dertil 

kommer, at de landsdækkende nedlukninger og restriktioner 

har haft store økonomiske konsekvenser for særligt de 

fattigste familier, som desværre kun er blevet endnu fattigere 

i år. 

Skoleleder James Lubanga oplyser, at skolen er i løbende 

kontakt med børnenes forældre/værger for at vejlede dem 

om, hvordan de bedst støtter børnenes læringsprocesser og 

trivsel i hjemmene. Men det er naturligvis en kæmpe 

udfordring at lave fjernundervisning for børn, der hverken 

har computer, iPad eller mobiltelefon for slet ikke at tale om 

internetforbindelse. Det er derfor med stor spænding og 

nervøsitet, at vi afventer en melding om, hvilken udviklings- 

og sundhedsmæssig tilstand børnene er i, når de langt om 

længe vender tilbage til skolen den 10. januar 2022.  

 

Vedr. besøgsrejse:  

Grundet de langvarige nedlukninger og restriktioner i 

Uganda, har Verdens Børn desværre heller ikke haft 

mulighed for at besøge Mukono Children’s Home siden 

februar 2020. Det har været svært at være så langt væk, når 

situationen har været så alvorlig for vores børn. Heldigvis 

har skoleleder James opdateret os omkring situationen og 

kontakten med børnene flere gange om måneden, men nu 

hvor skolerne åbner igen, vil vi virkelig gerne se børnene og 

ikke mindst deres tilstand med egne øjne.  

 

  

      



  

 

Ny bygning, der skal huse den nye 

kulproduktion på Mukono Children’s Home.  

 

 

Kø ved brønden, februar 2020 

 

 

Pigerne poserer for fotografen på vej til 

deres frokost, februar 2020. 

Derfor er det både med stor glæde og spænding, at Marie 

og jeg nu har købt flybilletter til den 12. februar, hvor vi 

forhåbentlig endelig kan komme til Uganda igen. Vi følger 

naturligvis covid-19 situationen i både Uganda og Danmark 

nøje og krydser fingre for, at der ikke kommer nye 

rejserestriktioner, der kommer til at spænde ben for os.  

Hvis du ønsker at sende en hilsen eller en gave med til dit 

fadderbarn, når vi rejser, er du meget velkommen til at 

kontakte os for aftale om dette.  

 

Kulprojekt:  

Selvom skolen har været lukket, har udviklingen på skolen 

ikke været sat i stå. Skolen har etableret et nyt kulprojekt, 

hvor affaldsstoffer fra landbruget bliver omdannet til kul, der 

kan bruges som brændsel til madlavning. Projektet har 

baggrund i, at prisen på træbrændsel er øget voldsomt i 

Uganda, fordi store skovområder er blevet fredet. Skolen har 

hidtil været afhængig af brænde for at kunne lave mad til 

børnene på de store brændselskomfurer, men den øgede 

udgift til dette, havde en stor negativ påvirkning på skolens 

budgetter.  

Skoleleder James Lubanga ansøgte derfor Verdens Børn 

om støtte til et solcelledrevet anlæg til kulproduktion, som nu 

er opført på skolen. Udover at dække skolens eget behov for 

brændsel, kan der skabes en lille indtægt på at sælge det 

overskydende brændsel i lokalområdet, og desuden bliver 

kulproduktion et fag i 7. klasse, så de børn der ikke kommer 

i videre uddannelse, kan skabe sig en indtægt efter skolen, 

eller bidrage til familiens økonomi i ferier mm. Dette ligger i 

fin tråd med den øgede fokus, vi har på 

erhvervsuddannelser på Mukono Children’s Home.  

 

Tak for støtten:  

Verdens Børn og Mukono Children’s Home vil gerne takke 

dig for din støtte i 2021. Det har været et udfordrende år, 

men takket være din fortsatte støtte i en meget svær tid, er 

Mukono Children’s Home nu klar til at åbne sine døre for alle 

eleverne i det nye år. Alle myndighedernes krav og 

anbefalinger ift. hygiejne og sundhedsforhold er 

imødekommet. Det er så skønt at vide, at børnene kan 

komme tilbage til deres trygge, udviklende rammer med 

daglige måltider og adgang til skolens sundhedsklinik.  

Vi forventer, at alle børn sender en hilsen til deres fadder i 

maj måned, som det var sædvane før covid-19 – for nogle 

børn bliver det den første hilsen siden 2019!  

De bedste hilsner fra  

Marie Ngounou,     projektassistent,    mng@verdensboern.dk  

Kristina Andersen, projektansvarlig,   ka@verdensboern.dk 

 

 

 


