
  
ÅRSRAPPORT 2022 - Uganda 

1351 Seeta CUPS 

 

Fadderbørn på Seeta CUPS, oktober 2022. 

 

 

Køkkenet på Seeta CUPS, oktober 2022. 

 

 

Børnene poserer for fotografen på deres 

sovesal, oktober 2022. 

Kære faddere og projektstøtter på Seeta Church of 
Uganda Primary School                                   

 

Genåbningens år! 

2022 blev på rigtig mange områder et godt år for Seeta 
CUPS. Skolerne i Uganda genåbnede i januar 2022 efter 
næsten to års corona-nedlukning, og børnene kunne endelig 
komme tilbage i skole.  

Det betød også, at jeg endelig kunne komme på 
tilsynsbesøg i februar 2022 for første gang i to år. Det var et 
glædeligt gensyn, og jeg var lykkelig for at se alle 
fadderbørnene og de dedikerede medarbejdere igen.  

Og det var skam ingen selvfølge, at alle ville være der, for på 
landsplan anslår myndighederne at 25 - 40pct. af 
grundskoleeleverne ikke er vendt tilbage til skolegang efter 
corona, lige som mange lærere har valgt at skifte erhverv. 
På den måde er det imponerende, hvordan Seeta CUPS 
både har formået at fastholde samtlige fadderbørn i skolen 
gennem deres opsøgende relationsarbejde gennem hele 
nedlukningen og  at fastholde de dygtige speciallærere.  

 

Ebola 

Knapt havde bekymringerne om corona lagt sig, før ebola 
blev det nye sundhedsproblem. I efteråret 2022 begyndte 
meldingerne om ebolaudbrud i Uganda at melde sig. Under 
mit tilsynsbesøg i oktober 2022 var ebolaen stadig relativt 
langt fra Seeta CUPS, men her få måneder senere har 
ebolaen bredt sig, og der er nu ebolaudbrud i to af 
distrikterne, der grænser op til Mukono-distriktet, som Seeta 
ligger i. Ebolaudbruddet betød også, at myndighederne 
valgte at lukke alle skoler i Uganda to uger før tid i 
slutningen af november.  

Pga. ebola og de restriktioner, det medfører lokalt i Uganda, 
har jeg desværre været nødt til at udsætte mit næste 
tilsynsbesøg fra februar til juni 2023. Jeg krydser fingre for, 
at myndighederne lykkes med at få ebolaudbruddet under 
kontrol, for vores stakkels børn kan ikke tåle en ny 
nedlukning.  

 

Forældremøde 

I oktober 2022 var jeg igen på tilsynsbesøg på Seeta CUPS, 
og denne gang havde jeg inviteret forældrene/værgerne til 
fadderbørnene til et forældremøde.  

Jeg orienterede om Verdens Børn, og forældrene fortalte om 
deres håb og bekymringer for deres børns fremtid. Der var 
heldigvis mest håb, for forældrene fortalte alle, at de var 
sikre på, at deres børn nok skal få en bedre fremtid med de  

      



 

 
Eleverne syr skoleuniformer, februar 2022 

 

Undervisningsassistent på Seeta CUPS Simon 

sammen med frivillige fra Verdens Børn. 

Simon har et hørehandicap og har selv været 

elev på Seeta CUPS, oktober 2022. 

 

En stolt elev med sit produkt, oktober 2022. 

færdigheder, de har lært på Seeta CUPS. Det blev et meget 
personligt og rørende møde, hvor det virkelig blev tydeligt for 
mig, hvilken forskel det gør for hele familien, når børnene får 
mulighed for skolegang.  

 

Nye undervisningslokaler 

I efteråret 2022 har Verdens Børns bestyrelse bevilget 
penge til, at der kan opføres nye midlertidige lokaler til 
undervisning i praktiske færdigheder for gruppeordningerne. 
Det er meget kærkomment, da der er stor pladsmangel i 
undervisningslokalerne efter coronanedlukningen, hvor der 
er kommet flere børn til, men ikke gået nogen ud.  

De nye lokaler betyder også, at børnene i 
gruppeordningerne kan begynde systematisk at undervise 
børnene i de almene klasser i praktiske færdigheder, hvilket 
giver børnene i gruppeordningerne en masse selvtillid 
samtidig med, at det styrker deres kommunikative evner.  

 

Nye elever 

Selv om der er kommet en del nye elever efter 
coronanedlukningen, er det ikke alle børn, der bare kan 
optages i gruppeordningerne. I Uganda er det ikke 
usædvanligt, at børn med handicaps bliver isoleret fra 
omverdenen, så når de skal starte i skole, er de nødt til først 
at lære basale sociale færdigheder. Det gør lærerne ude i 
hjemmene sammen med familien og lokalsamfundet, for det 
er vigtigt for Seeta CUPS, at både familien og naboerne 
støtter op om barnets udvikling og om at give barnet en 
naturlig plads i nærmiljøet.  

Først når børnene har lært sociale færdigheder, så de kan 
rummes i et klassemiljø, kan de starte på skolen. Og derefter 
starter arbejdet ofte med at give børnene et anvendeligt 
sprog, som enten kan være talesprog eller tegnsprog.  

 

Tak for støtten:  

Verdens Børn og Seeta CUPS vil gerne takke dig for din 
støtte i 2022.  

På grund af den økonomiske krise har vi desværre mistet 
flere faddere i 2022, men takket være bl.a. din støtte har vi 
alligevel været i stand til at skabe både trygge og udviklende 
rammer for nogle af de allermest udsatte børn i verden.  

Hvis du gerne vil gøre en ekstra indsats for Seeta CUPS, så 
spred gerne det gode budskab om vores arbejde, så flere 
kan få kendskab til os – og måske endda få lyst til at blive 
fadder.  

 

De bedste hilsner 

 

Kristina Andersen, projektansvarlig, ka@verdensboern.dk 

 

 


