
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

ÅRSRAPPORT 2022 - Uganda 

1325 Entebbe Children´s Welfare 

Primary School. 

 

        Dans og sang i skolegården. 

 

 

       Ny rektor Alice og Marie 

 

Klasselokale. 

 

Kære faddere og projektstøtter  

 

Genåbning. 

2022 blev på rigtig mange områder et godt år for Entebbe 

Children´s Welfare Primary School. 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 oktober 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. Flere lærere fortalte om perioder under nedlukningen, 

hvor de kun havde spist hver tredje dag, fordi der ikke var 

noget mad.  

Langt de fleste børn er heldigvis kommet tilbage til Entebbe 

Children´s Welfare Primary School. Kun tre børn, af dem 

med fadderstøtte, er blevet væk fra skolen. De er alle tre 

flyttet til et andet område i Uganda i familiens forsøg på at 

finde job og dermed forsørgelse i en svær tid.  

På landsplan anslår myndighederne at 25 - 40pct. af 

grundskoleeleverne ikke er vendt tilbage til skolegang efter 

corona, så på den måde er det jo flot af Entebbe Children´s 

Welfare Primary School, at de har formået at fastholde så 

mange børn i skolen gennem deres opsøgende arbejde.  

 

Ny rektor på Entebbe Children´s Welfare Primary 

School. 

Christine, som har været rektor på Entebbe Children´s 

Welfare Primary School i mange år, er gået på pension. Der 

er derfor blevet ansat en ny rektor, Mrs Nyangoma Alice 

Basasa.  

Inden mit besøg på skolen havde jeg haft flere online-møder 

med Alice og havde allerede fået et godt samarbejde og  

indtryk af hende, hendes mål og arbejde med børnene. Mit 

besøg i oktober blev en bekræftelse på den gode 

fornemmelse. Det er mit indtryk, at Alice allerede er godt 

inde i arbejdet, og at hun har mange gode mål og ønsker for 

skolen. En af de ting, vi allerede har sat fokus på, er 

håndværksmæssige færdigheder.  

På skolen går der mange elever med forskellige handicaps, 

som ikke vil blive i stand til at forsørge sig selv via 

akademisk skolegang. I 2023 vil vi have fokus på, at disse 

elever i endnu højere grad end tidligere vil blive undervist i 

håndværk, som kan hjælpe dem til forsørgelse efter deres 

skolegang.  

 

 



 

 

Skolegården er blevet renoveret og har nu 
græs og fine stier. 

 

 

 

Posering for kameraet midt i Lego-leg. 

  

 

 

Fælles spisning i madsalen. 

 

 

 

 

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 Entebbe Children´s Welfare Primary School, men 

her få måneder senere har ebolaen bredt sig, og der er nu 

ebolaudbrud i flere distrikter, blandt andet i det distrikt hvor 

vores skole ligger.  

Jeg har været i kontakt med rektor Alice, som fortalte, at 

ebolalaudbruddet betød, at myndighederne valgte at lukke 

alle skoler to uger før tid i slutningen af november.  

Det ser nu ser bedre ud og der er ikke meldinger om, at 

nogle af børnene er blevet syge. 

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. 

 

Besøg på Entebbe Welfare Primary School i juni 2023 

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

til jeres fadderbarn, så vil jeg gerne modtage dette senest i 

løbet af maj 2023.  

Hvis I har spørgsmål til dette, så er I velkomne til at skrive til 

mig på følgende mail: 

mng@verdensboern.dk 

 

Tak for støtten 

Verdens Børn og Entebbe Children´s Welfare Primary 

School 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 nogle trygge og udviklende 

rammer for nogle af de allermest udsatte børn i verden. 

 

Hvis du gerne vil gøre en ekstra indsats for Entebbe 

Children´s Welfare Primary School, 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 

Marie Colding Ngounou 

Projektansvarlig 

 


