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Morgensamling på Madera Skolen juni 2022   

2022 Pigerne er klar til fotografering ! 

2022 Undervisningen 

Vasketøjet tørres hurtigt, og der vaskes hver dag. 

Kære faddere 

 Efter to års corona-nedlukning af skolerne i Uganda, kunne 

skolerne endelig åbne igen i februar. Det var ventet med længsel, 

men betød desværre også en del udskiftninger. Vi takker for jeres 

forståelse og jeres beslutning om fortsat at støtte en pige på 

Madera Skolen.                                                                                                                                       

Elevtallet på Madera Skolen er stigende. Der er nu ca. 1.100 piger 

på Madera Skolen, hvoraf 816 er kostskoleelever, og 279 er 

dagskoleelever. Verdens Børn støtter 195 af pigerne samt 20 

piger, der går på forskellige secondary schools og 10 piger på 

videregående uddannelser. Kostskoleeleverne modtager 

undervisning fra kl. 06.00 og indtil kl. ca. 22. Dagskoleeleverne 

møder ind kl. 8 og får fri kl. 16.30 Der er selvfølgelig indlagt pauser 

både til leg og spisning, ligesom der er ”valgfag” som sang og 

musik og spejder.  

Anne Mette og jeg besøgte skolen i juni 2022, og det var en stor 

fornøjelse at opleve en glad og positiv stemning blandt pigerne. 

Det var meget tydeligt, at de er opmærksomme på, at det er et 

privilegie at få en primary uddannelse. Madera skolen har i mange 

år været Soroti-områdets højest rangerende skole til den 

afsluttende eksamen, som pigerne i P7 netop har færdiggjort. 

Der er over 50 elever i hver klasse. Undervisningen foregår 

gennem lærerspørgsmål, og ved at eleverne skriver ned fra tavlen. 

Vi så ikke lærebøger hos eleverne, men de blå kladdehæfter ligger 

klar til dem! Det er et stort ønske fra lærerne at få forbedrede 

undervisningsmuligheder, men det var alligevel tydeligt, at der 

foregik en meget fornuftig og elevorienteret undervisning. Der 

undervises på engelsk, som er et af Ugandas hovedsprog. Det 

betyder, at pigerne skal lære et nyt sprog, når de begynder i skole. 

Hjemme taler de klanens dialekt. Kosteleverne taler engelsk hele 

tiden på skolen. Hver kostelev har to kjoler, Den blå/lyserøde er 

skoleuniformen. I fritiden har de den grønne kjole eller blå shorts 

og hvid T-shirt på. 

Selvom skolen drives af en nonneorden, er der piger af alle 

trosretninger på skolen, kristne, muslimer, hinduer og jøder. I 

dagligdagen spises der ikke kød men forskellige grødretter. Når 

der i festlig anledning skal lidt kød til, løses det ved, at der ikke 

serveres svin, og ved at der stadig er vegetarretter. 

Da mange af pigerne er kostelever har Madera behov for meget 

vand og en stabil vandforsyning. Pigerne skal bruge vand til bad, 

toilet, håndvask, tøjvask inkl. sengetøj og til at drikke. Der bruges 

også en del vand i forbindelse med tilberedning af måltider og 

opvask efter disse. Der er dels store gryder og pander, dels har 

hver pige en plastikskål, som de selv vasker op efter brug.  

Desværre var der så lidt vand i skolens brønd i marts, at der kun 

kunne komme en spinkel stråle ud af en vandslange og det var 

rigtigt dyrt at købe vand til de daglige fornødenheder. 

Verdens Børn besluttede derfor at dække de ekstra vandudgifter, 

indtil der igen var en fungerende brønd. 

Undersøgelser viste, at brønden var udtørret, og der blev derfor 

lavet en grundig undersøgelse for at finde et egnet sted til den nye 

brønd. 

 



 

Der bores gennem klippen 

Solceller ligger klar til opsætning, brøndkassen renses 

 

Pigerne henter vand fra den nye brønd for første gang 

 

To fantastiske kvinder: Sister Elizabeth og Constance.  

 

På vores besøg mødte vi ingeniøren, der havde undersøgt Madera 

skolens store areal for at etablere en ny brønd, der kunne give en 

stabil vandforsyning også under tørkeperioder. Det viste sig imidlertid, 

at det ville være nødvendigt at bore ned igennem hård klippegrund og 

betød selvfølgelig en fordyrelse af selve brøndboringen. Verdens 

Børns bestyrelse bevilgede 40.000 kr. til boringen, og heldigvis 

kontaktede en fadder os og tilbød os det resterende beløb, så 

boringen kunne påbegyndes i begyndelsen af september.   

Vandet skal helst op af brønden, så vi skulle også finde penge til en 

pumpe. Da strømforsyningen i Uganda er noget ustabil, besluttede vi 

at søge at finde penge til en pumpe, der både kunne drives af 

solceller og elektricitet fra nettet. Det lykkedes heldigvis gennem en 

privat donation og et fondstilskud. Pumpen fungerer fint, og som Sr 

Elizabeth skrev til os: ”En sten er faldet fra mit hjerte, så nu kan jeg 

sove roligt om natten.” Skolen har ansat endnu en bevæbnet 

nattevagt, som bevogter pumpen om natten, da den jo repræsenterer 

en betydelig værdi. 

 Det er derfor et stort ønske fra skolen at få bygget en mur omkring 

skolens område, dels for at beskytte pigerne, dels for at beskytte 

skolens værdier. Da skolen råder over et meget stort areal, vil det 

koste  virkelig meget at få bygget en sådan mur. Vi skal til at søge 

fonde og får god hjælp af Verdens Børn til ansøgningerne, så vi 

håber, det lykkes. Skulle nogle af jer, kende til relevante fonde, hører 

jeg meget gerne fra jer! lj@verdensboern.dk 

I lighed med alle andre skoler i Uganda har Madera Skolen måttet 

lukke 14 dage før planlagt i juleferie. Det skyldes et ebolaudbrud, som 

ikke har nået Soroti, men undervisningsministeriet i Uganda har 

besluttet at lukke alle uddannelsesinstitutioner for at hindre 

smittespredning.  

Sister Elizabeth blev 60 år i oktober og ønsker at stoppe som skolens 

leder. Hun har været skoleleder i 36 år og døjer med Corona 

eftervirkninger og malaria. Hun havde håbet, at der ved årets 

afslutning var blevet fundet en afløser, men det er ikke sket endnu. 

Constance, der er gået på pension for nogle år siden, arbejder stadig 

frivilligt med det administrative arbejde i forbindelse med 

fadderpigerne.  Både Sr Elizabeth og Constance har gjort et kæmpe 

arbejde for at hjælpe fattige og dygtige piger til en uddannelse. De har 

begge lovet at fortsætte i samarbejde med den nye leder, når der 

findes en, så vi ser fremtiden i møde med den største fortrøstning. 

Der er dog ingen tvivl om, at Sr Elizabeth vil blive savnet både på 

Madera Skolen og i Verdens Børn! 

Til slut vil vi komme med en opfordring til jer alle: Vi vil kunne spare 

en del penge på porto, hvis vi havde jeres email-adresser når vi 

sender bl.a. fakturaer og andre småbeskeder ud. Vi vil stadig sende 

sommerbreve og årsrapporter ud pr post medmindre andet er aftalt. 

Så send meget gerne jeres e-mailadresse til Anne Mette: 

aro@verdensboern.dk 

 

Med venlig hilsen 

Anne Mette Rolighed Olesen, og Lene Jeppesen 

Projektansvarlige,  
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