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Glade børn der er kommet tilbage i skole 

Her ses et af de nyrenoverede klasselokaler 

 
Et billede af Otinga Emmanuel, head-teacher. 

 
Kakundis seje fodboldhold i nye uniformer! 

  

Kære faddere og projektstøtter 

2022 har været et år, hvor der er sket flere forandringer på 

Kakundi Community School. Først og fremmest kom 

eleverne endelig tilbage i skole d. 10 januar efter lang tid 

med corona-nedlukning. Det vakte stor glæde blandt både 

børn og voksne at komme tilbage til en hverdag med skole, 

undervisning og venner. Derudover er klasselokalerne blevet 

renoveret, og der er kommet nye projektansvarlige til. 

Ulykkeligvis er der udbrudt Ebola i Uganda, hvorfor skolen 

sidst på året har måtte lukke midlertidigt.  

Skift i projektansvar  

Året har blandt andet budt på et skifte i projektansvar. I maj 

overtog jeg, Sara Rothstein, projektansvaret for Kakundi 

Community School og fik Mark Gosse som assistent. Derfor 

har dette år i høj grad handlet om at opbygge et godt og 

tillidsfuldt samarbejde med skolens ledelse og stifte 

bekendtskab med gamle såvel som nye faddere.  

Nyrenoverede klasselokaler og lærerboliger  

I løbet af sommeren og efteråret 2022 er både elevernes 

klasselokaler og lærernes boliger blevet renoveret med 

bevilling fra Verdens Børn. I klasselokalerne er hullede gulve 

blevet repareret, væggene blevet malet, nye opslagstavler 

hængt op og endnu flere solcellebatterier forsyner nu skolen 

med elektricitet. Otinga Emmanuel, som er head-teacher på 

Kakundi, er glad for de nye omgivelser: ”Jeg er stolt af den 

nyrenoverede skole, og undervisningen er allerede 

forbedret. Vi er meget glade for de nye klasselokaler”. 

Derudover er lærernes boliger på skolen blevet forbedret 

markant, og de har fået et fælles fladskærms-tv, så de kan 

følge nyhederne og bruge dem aktivt i undervisningen. 

Skoleleder Naome forklarer betydningen af de bedre forhold 

for lærerne: ”Det har gjort det mere attraktivt for lærerne at 

blive, og det er vigtigt for os at kunne fastholde vores dygtige 

personale”.  

”Smarte fodbolduniformer”  

Drengene på Kakundi elsker at spille fodbold og bruger 

meget af deres fritid på det. I efteråret donerede Vanløse IF 

omkring 25 fodbolduniformer til Kakundis fodboldhold, så 

drengene har fælles dragter, når de konkurrerer mod andre 

hold i området. Mugambe Roland, som er målmand på 

holdet, synes de nye uniformer er seje: ”Vi ser smarte ud i 

vores nye trøjer!”.  

Flere nye faddere er kommet til  

I løbet af året er der kommet 22 nye faddere, der støtter 

udsatte børn og unge på Kakundi Community School.Vi er 

meget glade for, at I er kommet med ombord og gør en 

forskel for de mange fantastiske børn på Kakundi.  

 



 

Skoleleder Naome og projektansvarlig Sara 

 

 
Nysgerrige skolepiger, der syntes, det var sjovt at 

få besøg fra DK efter flere år uden 

besøgsrejsende 

 

 

Kakundi Community School blev under 

renoveringen malet gul udvendigt – se hvor 

bygningen stråler i det gode vejr 

Ebola-udbrud i Uganda  

Og så til en trist afslutning på et ellers godt 2022 for Kakundi 

Community School. I oktober udbrød der ebola i Uganda, og 

udbruddet er også nået til det sydlige Uganda, hvor Kakundi 

Community School ligger. Derfor har regeringen nu krævet, 

at alle skoler lukkes midlertidigt og børn sendes hjem. Indtil 

videre er forventningen, at børnene kan vende tilbage i skole 

til februar. Under hjemsendelsen får børnene fortsat mad fra 

skolen, og lærerne får selvfølgelig også deres løn. Vi følger 

situationen tæt, så vi kan hjælpe yderligere, hvis der bliver 

brug for det.  

Forventninger til 2023 

Først og fremmest skal børn og ansatte trygt og sikkert 

igennem en svær tid med ebola-udbrud i Uganda. Vi håber, 

at situationen kommer under kontrol, og at børnene kan 

komme tilbage i skole hurtigst muligt.  

I 2023 vil vi se på mulighederne for at etablere en lille 

sundhedsklinik på Kakundi, så børnene får bedre adgang til 

hjælp, når de bliver syge eller kommer til skade. I 

forlængelse af det, skal vi generelt forbedre børnenes 

sundhed, sikkerhed og ernæring i samarbejde med 

skoleleder Naome. Det betyder blandt andet, at vi skal have 

bedre overblik over HIV-situationen og sikre, at skolens eget 

apotek har de nødvendige medikamenter til børn med 

nedsat immunforsvar.  

Derudover vil vi udarbejde en strategi for videreuddannelse 

af de ældste elever i fællesskab med skolens ledelse og 

lærerstab. I Uganda anbefales det, ligesom i Danmark, at 

flere unge tager en erhvervsuddannelse efter grundskolen. 

Her skal vi have afsøgt flere muligheder.  

 

En tak til jer!  

Afslutningsvis vil vi fra hjertet takke jer for den forskel, I gør 

ved at støtte Kakundi Community School. I sikrer kvalificeret 

undervisning, ordentlig ernæring, rent drikkevand og et trygt 

børneliv til 145 børn. Og indirekte giver I yderligere over 200 

børn muligheden for at have en skole at gå til hver morgen. I 

er med til at skabe en bæredygtig fremtid for nogle udsatte 

men umådeligt seje børn og unge. 

 

De bedste hilsner 

Sara Vorre Rothstein 

Projektansvarlig  

  


