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 Frikvarter under træet, februar 2022. 

 

 

  
Mukono Children’s Home ligger ca. 30 km. øst 

for Hovedstaden Kampala. 

 

 

 Skoleprotokol, hvor der dagligt bliver noteret 

elevernes fremmøde fordelt på klassetrin og 

køn, oktober 2022.  

 

  

Kære faddere og projektstøtter 

Genåbningens år! 

2022 blev på rigtig mange områder et godt år for Mukono 
Children’s Home. 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 både kendte 
og nye ansigter.  

De to år med nedlukning havde dog som forventet sat sine 
spor. Børnene var tyndere, end jeg før havde set, og flere 
fortalte om perioder under nedlukningen, hvor de kun havde 
spist hver tredje dag, fordi der ikke var noget mad. Enkelte af 
skolens faste lærere havde fået andre jobs, så der manglede 
lærere på skolen – og da der generelt er lærermangel i 
Uganda, er det ikke nemt at finde nye.  

Værst af alt var dog, at 8 pct. af fadderbørnene på Mukono 
Children’s Home ikke var kommet tilbage efter nedlukningen, 
og for de flestes vedkommende ikke kunne lokaliseres. 
Nogle er sikkert flyttet til en anden del af landet i familiens 
forsøg på at finde forsørgelse, og andre er nok kommet i 
arbejde på trods af deres unge alder. 

På landsplan anslår myndighederne at 25 - 40 pct. af 
grundskoleeleverne ikke er vendt tilbage til skolegang efter 
corona, så på den måde er det jo flot af Mukono Children’s 
Home, at de har formået at fastholde så relativt mange børn 
i skolen gennem deres opsøgende arbejde. Men det ændrer 
ikke på, at det er svært at holde op med at tænke på, hvilken 
skæbne der er overgået de børn, der mangler hos os 

 

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 
vores tilsynsbesøg i oktober 2022 var ebolaen stadig relativt 
langt fra Mukono Children’s Home, men her få måneder 
senere har ebolaen bredt sig, og der er nu ebolaudbrud i to 
af distrikterne, der grænser op til Mukono. Ebolaudbruddet 
betød også, at myndighederne valgte at lukke alle skoler to 
uger før tid i slutningen af november.  

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

 

                                                                                                                                                   

 



 

 Informationsmøde afholdt af Verdens Børn 

og skoleleder James for 7. klasses elever og 

deres forældre/værger om mulighederne 

efter grundskolen, oktober 2022. 

 

 

 Elev fra Mukono Children’s Home under 

uddannelse som skrædder, februar 2022. 

 

 

 

Glade børn, februar 2022 

 

Erhvervsuddannelser 

Sammen med skoleleder James har jeg analyseret, hvordan 
det er gået med de børn, der har forladt Mukono Children’s 
Home efter en ungdomsuddannelse i de seneste fem år. 
Resultatet var klart: De børn, der får en erhvervsuddannelse, 
klarer sig bedst. I efteråret søgte jeg derfor Verdens Børns 
bestyrelse om tilladelse til at implementere det pilotprojekt, vi 
i tre år har kørt omkring erhvervsuddannelser. Bestyrelsen 
tilsluttede sig heldigvis dette, og det betyder, at alle 
fadderbørn nu tilbydes en erhvervsuddannelse efter 7. 
klasse. En erhvervsuddannelse tager ca. 2½ år i Uganda.  

Den nye strategi omkring erhvervsuddannelser er i øvrigt 
også anbefalingen fra myndighederne, da der i Uganda er 
en kæmpe arbejdsløshed blandt unge med en senior school 
eller akademisk uddannelse.  

I november 2022 gik alle 7. klasses elever i Uganda til 
afgangseksamen, og de afslutter dermed deres obligatoriske 
skolegang med udgangen af året. Af de 21 fadderbørn på 
Mukono Children’s Home, der afslutter grundskolen i 2022, 
har seks elever taget imod tilbuddet om 
erhvervsuddannelse, hvoraf fem er piger. Det er den største 
andel af elever, siden vi begyndte at opfordre børnene til at 
tage en erhvervsuddannelse, og det er desuden både nyt og 
meget positivt, at der i år er så mange piger, der ønsker en 
erhvervsuddannelse.  

Ny projektassistent: 

Da Marie Colding Ngounou, som var projektassistent på 
Mukono Children’s Home, fik hænderne fulde som 
projektansvarlig på Verdens Børns skole i Entebbe, valgte 
hun at stoppe som assistent på Mukonoprojektet.  

Heldigvis tilbød Solveig Nielsen at overtage Maries arbejde. 
Solveig har i 2018 besøgt Mukono Children’s Home i 
forbindelse med Operation Livsværk, og er selv fadder på 
skolen, så hun havde allerede forinden et godt kendskab til 
projektet og er en stor gevinst for både Verdens Børn og 
Mukono Children’s Home. 

 

Tak for støtten:  

Verdens Børn og Mukono Children’s Home 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 trygge og udviklende 
rammer for nogle af de allermest udsatte børn i verden.  

Hvis du gerne vil gøre en ekstra indsats for Mukono 
Children’s Home, 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 

Solveig Nielsen, projektassistent, sol@verdensboern.dk og 

Kristina Andersen, projektansvarlig, ka@verdensboern.dk 


