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Evelyn er en 87-årig kvinde fra Kasese landsbyen i Kyewanula sogn i Lyantonde distrikt. Hun er 
enke og bor med sin 46-årige datter Monica Nampiijja, der er hiv-positiv og enlig mor til en 10-årig 
søn Yusuf Tinkasimire.
 Børn i Afrika har støttet familien de sidste 2 år ved at betale frokost og skoleudstyr for Yusuf, 
der går på Kyewanula Primary School. De tre i familien har ikke nok jord til at være selvforsynende 
med mad, og må nøjes med et enkelt måltid om dagen. Huset de ejer er i meget dårlig forfatning, 
med huller i taget som lader vandet rende ind i regntiden. De har ikke noget latrin og de tilbereder 
mad over ildsted under åben himmel.
 Børn i Afrika ønsker at bygge et nyt hus for dem, med såvel latrin, vandtank og køkkenområde 
under tag.
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En særligt udsat gruppe af børn i Uganda er de børn, hvis forældre er døde eller syge af AIDS/HIV. I Rakai-distriktet, hvor Børn i Afrika 
samarbejder med organisationen Racobao,  har vi skaffet midler til nye huse til 24 familier. 40 anparter á 850 kr. er tilstrækkelige til et solidt 
murstenshus med senge, vandtank, latrin m. bad og køkkenhalvtag (udendørs konstruktioner så man undgår ild og røg inde i huset).

Et hus til 87-årige Evelyn,  
hendes datter og barnebarn

BYG ET HUS  

En anpart koster 850 kr.   

Indbetal på bankkonto 

2348-5906851158
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Indholdet i dette blad
Måske ikke uventet er hovedtemaet i dette nummer si-
tuation i Uganda under Covid-19. Selv om vi her i landet 
kan synes at det er ”træls” med alle de forbehold og 
forbud vi må leve med, kan man slet ikke forestille sig 
hvordan det udspiller sig i Uganda. Fattigdommen og det 
noget rigide regeringssystem gør det hele meget svære-
re for alle i landet, men igen bliver det især de fattigste 
der må lide. Læs beretningerne og bliv klogere!

Kun online
Dette nummer udsendes kun elektronisk. Dette for at 
spare på omkostningerne. Vi kan så ikke levere til bibli-
oteker og kirker mv, men håber alligevel at bladet bliver 
læst. Decembernummeret vil derimod komme på papir 
som hidtil.

Økonomi
Desværre kommer der hele tiden nye administrative ud-
gifter på bordet – også for os små hjælpeorganisationer. 
Senest kræves 1.000 kroner om året for at have en for-
eningskonto i Nordea, samtidig med at vi også skal betale 
3.400 kroner om året til Indsamlingsnævnet for overhove-
det at få lov til at samle ind til fattige børn i Uganda! Hvis 
nogen vil hjælpe os med disse udgifter tager vi med stor 
taknemmelighed imod gaver mærket ”adm”.

Studietur aflyst
Vi turde ikke binde an med en tur i oktober og måtte 
skuffe de 12 tilmeldte med aflysning. Skolerne er lukket 
– også i oktober sandsynligvis – og alene dette ville gøre 
programmet meget tyndt. Vi håber på at kunne gennem-
føre en tur i efteråret 2021 og at der også er deltagere 
til denne tur.

Korprojekt aflyst
Også grundet Covid-19 har vi måttet indse at et kor-
projet til starten af 2021 ikke er muligt. Heldigvis var 
forberedelserne ikke startet i Uganda, så ingen børn blev 
skuffede.

Triathlon 4 Humanity
Den 30. august afholdtes i Sønderborg et Triathon med 
svømning, cykling og løb (en halv ironman). Arrangøren 
El Husseini Zaalouk ønskede at deltagerne skulle indbe-
tale en gave til Børn i Afrika i stedet for det sædvanli-
ge deltagergebyr. Han havde via nettet fundet BiA og vi 
sagde naturligvis  god for ideen. Det resulterede i over 
7.500 kroner til gavn for vores Blyantsprojekt. Vi takker 
mange gange!

Frivillig søges
EFTERLYSNING. Børn i Afrika har stærkt brug for 
en person, som har lidt it-tække og kan hjælpe os med 
diverse i den forbindelse. Bl.a. har vi en access-database 
der bruges ved udsendelse af medlemsbladet. Man behø-
ver ikke nødvendigvis kaste sig ind i bestyrelsesarbejdet i 
denne forbindelse. Henvendelse til enten formanden eller 
Erik Foged på borniafrika@gmail.com eller tlf. 5281 5264.

Generalforsamling finder i år sted mandag d. 26. oktober 
kl. 19 i Vangede kirkes lokaler. Se indkaldelse side 11. Du 
finder også i dette nummer regnskab 2019 og budget 
2021. Når vi nærmer os datoen kommer der også en 
indkaldelse pr. mail.

Giv en gave til Børn i Afrika 
og få skattefradrag
Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbygge-
projektet, gaver: 
Reg. /kontonr: 2348 5906851158 eller MobilePay 410067

Masomo - støtte til handikappede, medicin, skolegang, 
møbler: 
Reg./kontonr: 2348 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. ”kont” for kontingent 
eller blot ”gave” og dit BiA-nr., telefonnummer  eller 
CPR-nr. i teksten.
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Lærerne var lydhøre, ville gerne høre om skoleliv i Danmark 
- vi organiserede forældremøder, lærermøder, sociale og hyg-
gelige stunder for lærerne m.m. Ting, der for mig var en del af 
min danske skolehverdag, men som bestemt ikke var kultur 
på Eden School. Efterfølgende når jeg kom tilbage på besøg, 
har jeg sammen med lærerne arrangeret en udflugt og en sam-
arbejdsworkshop, men det er snart mange år siden, så da jeg 
var her sidste år, opstod ideen om, at nu var det tid til, at vi 
igen skulle mødes. Josephine og jeg blev hurtigt enige om, at 
festen skulle kaldes: “Friends forever” for det er den oplevel-
se, vi stadig begge har.

Detektivarbejde
Der er kun 2 lærere og 2 kokke fra 2007 tilbage på skolen, re-
sten arbejder nu andre steder, nogle har endda startet egne 
skoler. Så et større detektivarbejde gik i gang, nogle har skiftet 
telefonnummer andre har heldigvis stadig deres gamle num-
mer. Som ringe i vandet blev budskabet spredt: Eden School 
teachers party lørdag den 15. februar 2020.

Festen skulle holdes her hos mig - Josephines kusine Bira 
tilbød at stå for madlavningen godt hjulpet af de unge men-
nesker hjemme hos Josephine - et budget blev lavet, indkøb 
uddelegeret, en DJ udpeget, stole bragt, bananmuffins bagt, 
kartofler blev skrællet, høns blev slagtet, program for dagen 
planlagt - nu kunne vi blot spændte vente på, hvor mange der 
ville dukke op til festen.

Gensyn med John fra skolebussen
Alle var inviteret til at komme “midday” - altså kl. 12 - så mit 
bedste bud var, at omkring kl. 14 så ville gæsterne nok ankom-
me. John, som i sin tid kørte skolebussen - 
ankom til tiden kl. 12 og han havde medbragt 
en kollega, som vi ikke kendte, men det gør 
vi så nu. John og jeg tilbragte mange timer 
sammen i skolebussen i 2007, da bussen 
var parkeret der, hvor jeg boede. Jeg var den 
første i bussen om morgenen, og den sidste 
i bussen om aftenen, og selv om Johns en-
gelsk på det tidspunkt ikke var specielt godt, 
så fik vi talt om mangt og meget, sammen 
med ham har jeg virkelig kørt i Kampala på 
kryds og tværs. Dejligt at se ham igen, og vi 
havde god tid til at tale sammen, inden en hel 
gruppe ankom netop ved 14 tiden.

Gensynsglæden var stor, mange havde 

ikke set hinanden i 10 år, alle ville gerne fortælle om sig selv. 
En havde nu 10 børn, en havde sammen med sin mand star-
tet en kirke, 3 havde startet egen skole, 1 lavede lærerfagfor-
eningsarbejde, 1 havde lige fået et nyt job, 1 havde 3 børn med 
3 forskellige mødre, 2 havde fået børnebørn, 1 var blevet gift 
igen efter at have mistet sin kone ............ sådan blev histori-
erne ved og ved mens vi spiste mad i store mængder. Midt i 
det hele dukkede en antennereperatør op, fordi fjernsynet her 
i huset ikke fungerede, og min søde husvært mente, at jeg ab-
solut havde brug for at se TV.

Quiz og dans i haven
Da vi havde spist, var det tid til lidt bevægelse ude i haven. 
Josephine og jeg havde lavet en quiz, der handlede om de go-
de gamle dage på Eden School, og hver gang man ikke kunne 
svare, så skulle man danse for de andre. Det var så morsomt, 
og latteren bølgede gennem haven, så derfor kom genboerne 
nu på besøg. Min husvært og de 2 unge piger havde allerede 
været her længe. Sådan er det at have gæster i Uganda.

En kage skulle der selvfølgelig også til - det blev til 2 ka-
ger, for vi måtte også fejre at Josephine dagen før havde haft 
fødselsdag - og så var der de mange hjemmebagte bananmuf-
fins - ikke en krumme blev tilbage.

Vi snakkede og dansede til solen gik ned, og det dermed 
var tid til at tage afsked. Alle udvekslede telefonnumre og blev 
enige om, at de måtte mødes igen. Så nu er det op til gruppen 
at tage initiativ til igen at mødes.

Det blev en skøn og herlig dag - de lærere som ikke havde 
mulighed for at være med, de ringede til os, så vi på den måde 
også havde dem med i gruppen.

FRIENDS FOREVER
Eden School teachers party
Af Birgitte Bech - fra besøg i Uganda februar 2020

Da jeg var i Uganda i 3 måneder i 2007, arbejdede jeg som lærer på Eden School - nu 
Bukoto Primary School. Tiden på skolen var spændende og udfordrende, og jeg syntes, 
at jeg blev godt modtaget af mine ugandiske lærerkolleger.

Lærergruppen fra Eden School - Friends forever - 
fantastisk med venskab der varer ved gennem 18 år. 

Kontakten bevares løbende gennem de sociale medier.
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Uganda lukkede landet med et udgangsforbud fra kl. 19 til kl. 
6.30. Al kørsel i dagtimer var forbudt, og transport måtte ske til 
fods eller på cykel. Børnene blev sendt hjem fra skole, kirkerne 
lukkede, arbejdspladser lukkede, mennesker mistede deres ar-
bejde og dagens udfordring blev nu at få mad til at mætte hele 
familien med. I Uganda er der ingen hjælpepakker at få, nogle 
kirker har forsøgt sig med hjælpepakker i form af majsmel til 
uddeling, men det var kun få der var heldige at få hjælp her. 

Åbnes op for transport og arbejdspladser
I løbet af juni og juli måned har regeringen åbnet op for trans-
port og arbejdspladser, men igen er her mange udfordringer. 
At holde afstand i de små busser som er transportmiddel for 
de fleste, er nærmest en umulighed – her handler det også om 
at få passagerer, så der kan komme penge i kassen til benzin 
for at få bussen til at køre. 

Daglig udfordring at være ugandaer
Da butikkerne fik lov til at åbne igen, stod husejerne og bad 
om husleje for de måneder med nedlukning, men hvordan kan 
man betale husleje, når man intet 
salg har haft i 4-5 måneder? Ingen 
husleje, ingen butik og intet salg. 
Hvordan kan man betale husleje 
for sin bolig, når man ingen ind-
komst har? Når man færdes ude 
skal man bære mundbind, det bil-
ligste mundbind koster lige under 
kr. 2. Man skal selvfølgelig også 
holde afstand, men med ca. 42 mil-
lioner mennesker i Uganda, er dette 
nærmest umuligt, da befolkningen 
er bosat omkring byerne. Dette er 
blot få af de mange udfordringer 
uganderne står med.

Tabt skoleår
Skolerne nåede lige at åbne for sko-
leåret 2020. Børnene havde været 
i skole en måneds tid, da de blev 
sendt hjem igen. En skolehverdag 
giver børnene – udover læring og 
viden – en struktur på dagen samt 
for manges vedkommende et måltid 
mad. Denne hverdag blev ændret, 
børnene og de unge har nu gået 
hjemme et halvt års tid, og der er 
ingen planer om, at skolerne igen 

åbner, der tales om et ”tabt skoleår”. I februar 2021 skal der 
være præsidentvalg, og et sådan valg har de andre gange be-
tydet, at skolerne først kommer sent i gang med skolestarten.

Kirkerne, som har meget stor betydning for livet i Ugan-
da, er også stadig lukkede. Det sociale netværk, der kan være 
i søndagens gudstjenestefællesskab, er fjernet, og hvis man 
har lyst til at dyrke det kirkelige fællesskab skal det ske gen-
nem radio, tv eller sociale medier. 

Volden er steget kraftigt
I hjemmene bor man mange, og man bor tæt på lidt plads. De 
voksne har spekulationer om, hvor pengene til mad skal komme 
fra, børnene har ingen fast struktur på dagen, frustrationerne 
har grobund for at vokse. Vold i hjemmene er steget markant. 
Voldtægter, seksuelle overgreb, ikke planlagte graviditeter og 
børneægteskaber er følger af Covid-19. Jeg har under mine be-
søg i Uganda talt med teenagepiger, som giver seksuelle ydel-
ser til drenge for at få råd til at købe menstruationsbind, men 
nu handler det så om at skaffe mad. Ikke planlagte gravidite-
ter hos de unge piger medfører ofte at de forlader skolesyste-

met for ikke at vende tilbage igen, 
og jeg tænker, at antallet af piger, 
som ikke vender tilbage, når sko-
lerne igen en gang åbner, vil være 
katastrofalt højt.

Dybt bekymret for fremtiden
Dette er blot få af de konsekven-
ser – foruden selve sygdommen - 
som Covid-19 har for Uganda. Det 
går stærkt den forkerte vej, og jeg 
er dybt bekymret for det Uganda, 
jeg forhåbentlig en gang får lov til 
at møde, når der bliver mulighed 
for at rejse igen. Lige nu forsøger 
Josephine – som I kan læse i hen-
des indlæg – at gøre sit bedste, 
men vi bliver nødt til at skrue op 
for arbejdet lige så snart, der bliver 
mulighed for at børnene igen kan 
samles. Den sidste melding jeg har 
fra Uganda er pt. at man afventer 
at Kampala bliver lukket helt ned 
igen, da smitten hastigt breder sig.

UGANDA OG COVID-19 SET MED DANSKE ØJNE
Af Birgitte Bech - august 2020

Søndag den 1. marts 2020 rejste jeg hjem til Danmark efter 3 1/2 uges arbejde med Jo-
sephine i Uganda. Den 12. marts lukkede Danmark alle grænser m.m. og det samme 
skete så i Uganda den 18. marts. 

Innovative kvinder gik hurtigt i gang med 
at sy ansigtsmasker
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I Uganda blev virustilfælde for første gang rapporteret i marts 
2020, og det medførte alvorlige foranstaltninger så som luk-
ning af skoler, lufthavne, kirker og virksomheder. Senere ske-
te der en total nedlukning af samfundet, som påbød alle at 
blive hjemme, med undtagelse af en række personer, der blev 
kategoriseret som ”essentielle arbejdstagere”, f.eks. ansatte 
indenfor sundhedssektoren, journalister, politifolk, militært 
personel, regeringsembedsmænd m.fl.

Lukket inde i hjemmet
På grund af nedlukningen, der begyndte den 21. marts 2020, 
har lokale familier i modsætning til tidligere tilbragt mange 
timer og dage sammen uden at forlade hjemmet for at gå på 
arbejde eller ud til andre aktiviteter. Dette har medført en stig-
ning i tilfælde af vold i hjemmet i et omfang, der har medført 
dødsfald i mange familier i Uganda. 

Undersøgelser, som ”Democratic Governance Facility” 
(DGF) har lavet sammen med avisen ”New Vision Uganda”, 
har vist, at mange familier dagligt lider under alvorlige tilfæl-
de af vold i hjemmet. Ved udgangen af april måned var over 
3000 sager blevet anmeldt til politiet, hvortil kommer ikke-an-
meldte tilfælde. Dette har ikke bare påvirket voksne, men også 
børn, hvoraf nogle endog har mistet livet, når forældrene har 
mistet selvkontrollen og ladet deres vrede gå ud over børnene.

Josephine rådgiver
Da vi hos Børn i Afrika netop arbejder med børn, har jeg i et 
interview, der blev vist i nyhedsindslag på ”Bukedde Televi-
sion” den 5. og 6. maj 2020, delt vores erfaringer med børns 
arbejds- og familierelaterede forhold og rådgivet om, hvordan 
familier kan håndtere nedlukningen og undgå vold i hjemmet. 
Indslaget, som dog ikke er på engelsk, kan ses via dette link 
https://youtu.be/kZ-atqF3nWk.

Jeg gjorde også opmærksom på, at vold i hjemmet altid 
har været og fortsat er et alvorligt problem i Uganda. Vold i 
hjemmet finder sted både blandt uddannede og uuddannede, 
rige og fattige og unge og gamle, hvilket viser, at den omfat-
ter alle dele af samfundet. Den eneste forskel er, at forskellige 
grupper af mennesker håndterer vold i hjemmet forskelligt. 
Vi bliver nødt til at gøre vores samfund, især par, mere bevid-
ste om de udfordringer, som man møder i et parforhold. De 
skal altid tænke, før de handler, lære at være tolerante over-
for hinanden og behandle hinanden som venner og partnere. 
Par skal være klar til at lytte til hinanden, acceptere fejltagel-
ser og ændre sig. Nedlukningen skulle gerne hjælpe par til at 
se nærmere på sig selv og hinanden. Den største udfordring 
er dog, at mange familier er fattige og ikke har råd til basa-
le livsfornødenheder, herunder rent vand, mad, tøj, husly og 
lægebehandling. Størstedelen af de familier, der lider stærkt 
under vold i hjemmet, er fattige familier, der har svært ved at 
klare sig under de nuværende, hårde betingelser. Det udeluk-
ker dog ikke, at andre bedrestillede familier også har udfor-
dringer i relation til vold i hjemmet.

Josephines artikel er skrevet i starten af juni 2020 og tidligere of-
fentliggjort på vores facebookside den 24/6/2020

VOLD I HJEMMET SOM FØLGE AF 
COVID-19 PANDEMIEN
Af Josephine Nakanwagi, BiAs medarbejder i  Uganda - oversat af Mette Herskind

Covid-19 pandemien begyndte i december 2019, hovedsageligt i Kina, men senere 
spredte den sig til mange andre af verdens lande og forårsagede død og lidelse blandt 
mennesker.

Mange butikker er rykket ud på gaderne - her sælges ansigtsmasker i 
mange farver
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For at holde kontakten med de børn, som vi støtter, har vi pri-
mært kommunikeret ved hjælp af mobiltelefoner. Det har gjort 
det muligt for os at lave en spørgeundersøgelse med 20 spørgs-
mål, som dækkede de fleste af vores særlige bekymringer i 
COVID-19 perioden, herunder børnenes viden om COVID-19, 
deres arbejde derhjemme, affaldshåndtering og de udfordrin-
ger, som de i øvrigt står overfor. Denne proces har hjulpet os 
til at kunne gennemføre rådgivnings- og vejledningssessioner 
for både børn og forældre.

Vi spurgte 100 børn og forældre
Spørgeundersøgelsen havde 100 respondenter, som alle var 
involveret i aktiviteter såsom at læse i deres bøger og hjælpe 
deres forældre med at vaske tøj, vaske gulv, feje gården, lave 
mursten og havearbejde. I vores arbejde har vi altid opfordret 
børnene til at holde sig beskæftiget, og vi har uddelt geder og 
fjerkræ, som også har bidraget til beskæftigelsen.

Efter at skolerne blev lukket forsøgte Ministeriet for Ud-
dannelse og Sport at distribuere undervisningsmateriale via 
distrikternes embedsmænd. Vores undersøgelse viste imidler-
tid, at ikke alle klassetrin var omfattet. Fokus var primært på 
de yngste elever. Desuden skulle forældrene selv fotokopiere 
materialet, men langt de fleste forældre har ikke adgang til en 
kopimaskine. Det lykkedes for os via vores område-koordina-
torer at skaffe undervisningsmateriale til de af vores yngste 
elever, som ikke fik det på anden vis, ligesom nogle af vores 
elever fik adgang til materiale fra vores kontor i Wakiso. En 
af udfordringerne er, at nogle af de omhandlede emner kræ-
ver nærmere forklaring, men flere forældre og værger har ik-
ke selv gået i skole og kan derfor ikke hjælpe børnene særligt 
meget. Nogle gange er lærere, som tilfældigvis bor i nærhe-
den, villige til at forklare tingene, men de kræver betaling for 
det, hvilket gør det svært for fattige forældre. 

Nogle private skoler underviser ved hjælp af Internettet 
f.eks. ved at sende noter via WhatsApp eller undervise på 
ZOOM. Dette gælder dog kun for de ”fine” skoler, og foræl-
drene skal betale ekstra for disse ydelser, hvilket ikke er mu-
ligt for alle, da flere ikke længere har arbejde eller har måtte 
lukke deres virksomheder.

Meget vold i hjemmet
I Uganda er der registreret høje niveauer af vold i hjemmet i 
denne periode, f.eks. slåskampe og familier som er blevet for-
ladt af hovedsageligt fædrene. I værste fald har mennesker 

At tilpasse sig forandring: Status på Børn i 
Afrika i relation til COVID-19 i Uganda.

mistet livet som følge af vold i hjemmet, og børnene er blevet 
traumatiserede af at se deres forældre slås og skade hinanden. 
Børn i Afrika fik mulighed for at give rådgivning i fjernsynet 
til uganderne om, hvordan man skal håndtere problemer med 
vold i hjemmet, og hvordan man holder børnene beskæftiget. 
Mange unge piger er blevet gravide eller skændet, ligesom 
der er blevet registreret mange tilfælde af børnemishandling 
i denne periode. 

Fattigdom er roden til vold
Efter vores erfaring er hovedårsagen til vold i hjemmet fattig-
dom, som fører til mangel på basale ting som mad, husly, læ-
gehjælp, vand og tøj. For at lette situationen har regeringen 
forsøgt at uddele mad til de mest trængende familier, men 
mange har ikke fået hjælp, fordi der ikke er mad nok. Mange 
har demonstreret i gaderne og krævet at få mad og bistand.

Vi må passe på hinanden
I denne tid er mange virksomheder lukket ned, folk er arbejds-
løse, og folk med uddannelse, herunder lærere, er begyndt at 
ernære sig, som de bedst kan, f.eks. ved at lave mad og sælge 
det på gaden, starte små virksomheder eller påtage sig tilfæl-
dige, løse jobs. Det er vigtigt at lære at tilpasse sig den aktuel-
le situation, for trods COVID-19 skal vi stadig spise hver dag, 
og livet går videre. Børn i Afrika har altid lært de børn, som 
vi støtter, aktiviteter, som kan generere småindkomster, f.eks. 
opdræt af dyr, fjerkræhold og landbrug. Vi har uddelt frø til 
tomater, kål, salat og auberginer med det formål at holde bør-
nene beskæftigede samtidig med, at de lærer nye færdigheder. 
Vi vil på alle mulige måder blive ved med at holde kontakten 
til vores børn, vi vil tilbyde online rådgivning og vejledning, 
oplysning vedrørende COVID-19 og andre sygdomme samt 
opfordre vores og andre børn til at blive ved med at udføre de-
res huslige pligter og lave tilgængeligt skolearbejde, mens vi 
venter på, hvad fremtiden bringer. Hvis ikke vi tilpasser os til 
den foreliggende situation, vil den automatisk ændre os. Lad 
os alle passe på hinanden!

Josephines artikel er skrevet i august 2020.

Børn i Afrikas hovedaktivitet er at arbejde med skoler og sårbare samfundsgrupper. 
Nedlukningen af det ugandiske samfund grundet COVID-19 pandemien påvirker vo-
res aktiviteter negativt – bortset fra byggeprojekterne – , da alle børn er blevet sendt 
hjem, og vi ikke kan nå ud til de sårbare grupper eller udføre oplysningsarbejde, såsom 
workshops og undervisning.

Af Josephine Nakanwagi, BiAs medarbejder i  Uganda - oversat af Mette Herskind

Foto på næste side:
Kaninerne i Uganda er ikke som i Danmark børnenes kæledyr, her er 
kaninerne beregnet på at blive spist 

Sorte sække med jord med spirende frø: tomater, kål, auberginer m.m.
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Don med benbrud
Don er en dygtig ung dreng, der går i 5. klasse. Hans far, Mark, 
er tidligere gadedreng og vokset op på børnehjemmet M-Lisada.

Masomo hjalp ham med en mekanikeruddannelse og kø-
rekort. Mark var derefter chauffør nogle år hos M-lisada, ind-
til alle 18 ansatte blev fyret, og helt nyt personale ansat. Løn-
nen hos M-Lisada var ikke høj, men som arbejdsløs har hans 
situation været alvorlig.

Da Don fik to brud omkring anklen, valgte hans far lokal 
behandling på grund af økonomien. Don blev behandlet med 
massage og gik rundt med sit brækkede ben i 3 uger, før jeg 
hørte om det.

Penge til operation 
Samme dag jeg fik besked, sendte jeg penge til behandling 
på et hospital. Nsambia hospitalet, som ligger tæt ved M-Li-
sada, ville have hvad der svarer til 12.000 DKK. Mark og Don 
fortsatte så til Corsu, et hospital tæt ved Entebbe, men blev 
sendt hjem, da der heller ikke var penge nok til operationen 
her. De tog den lange tur næste dag med lidt flere penge, men 
det samme skete.

Tredje dag fik Don lov at blive indlagt, men operationen var 
mere omfattende end forventet. Der blev indopereret et støtte-
stativ (Hofmans apparatur ), og nogle dage senere lavede man 
en hudtransplantation, da såret på benet ikke ville hele. Der 
er ikke tradition for at smertedække patienter særlig godt, så 
Don havde så ondt, at han besvimede.

Det blev et langt og smertefuldt forløb, og regningen vok-
sede. Heldigvis ser det ud til, at alt vil blive godt. Familien for-
tæller, at nu kan drengen smile igen. Hvis Don var blevet ind-
lagt på det lokale hospital, havde man nok amputeret hans ben.

Familien har, som mange andre i den svære corona tid, ik-
ke betalt  husleje de sidste 5 måneder. Ejeren har sat en hæn-
gelås på døren, og familien har sovet hos naboen. Mens Don 
var indlagt, boede faderen på hospitalet, men ved udskrivelsen 
havde Don ingen steder at sove. Vi har forhandlet med ejeren, 
og indboet er ikke blevet smidt på gaden. Vi har lovet, at både 
huslejen og regningen til hospitalet bliver betalt. Desværre er 
der langt og derfor dyrt, hver gang  Don skal til kontrol. Næste 
skridt er, at apparatet skal fjernes og benet skal genoptrænes.

MasomoNYTMasomoNYT

I Uganda og mange andre afrikanske lande skal man ikke blive syg og have behov for lægehjælp, hvis 
man ikke har penge med til behandling. Det betyder, at mange vælger alternativ behandling, da det 
er billigere. Desværre kan denne behandling gøre sygdommen værre, og den autoriserede behandling 
bliver derfor efterfølgende meget dyrere.

Af Jonna Kildebogaard, Masomo-projektet

ET BRÆKKET BEN I UGANDAET BRÆKKET BEN I UGANDA

 
Daglig kontakt med Uganda
Det er svært at sidde i Danmark og vide, at de mennesker, som 
Masomo normalt støtter, har kæmpe problemer. Heldigvis har 
jeg daglig kontakt med gode folk, så jeg kan sende penge til 
de mest trængende, selv om alt er lukket.

Don er til kontrol på hospitalet. Det indopererede jern skal sidde flere uger. 
Såret er ved at hele efter hudtransplantationen.
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Generalforsamling  2020
Foreningen Børn i Afrika

Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 26. oktober 2020 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes i mødelokaler i Vangede Kirke, Vangedevej 
50, 2820 Gentofte 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens årsberetning for foreningen
4. Godkendelse af regnskab.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.  Andre indkomne forslag.
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 12. oktober. 
 Send til borniafrika@gmail.com
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.
 Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 
 3 medlemmer er på valg. 
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Masomo udpeger et medlem af bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Kun medlemmer af foreningen, der har be-
talt kontingent for 2020 er adgangsberettige-
de. Kontingent kan evt. betales samme aften.

Foreningens vedtægter kan læses på 
www.borniafrika.dk/aarsrapporter.php

Efter den officielle del af programmet 
fortæller vi lidt om coronasituationen i 

Uganda og viser billeder.

Indtægter Udgifter
Skolesponsorater 190.000 Skoleprojekter

Sponsorater Bukoto School 18.000 
Masomo Indtægter 700.000 Pearl Choir Children Support 62.000 

Penalhusprojekt 35.000 
Husbygningsprojekt (1 huse) 23.667 Sponsorater andre skoler 103.000 

Studietur 272.000 Masomo Projekt 693.700 

Tipstilskud 66.000 Husbygningsprojekt (1 huse) 23.667 

Gaver og gavebreve 50.000 Racobao workshops 10.000 

Kollekt mv. 6.000 Small Enterprise Development

Kontingenter 66.000 Studietur 272.000 

Fonde 15.000 Administration
Administration Uganda 99.000 
Administration Danmark 63.550 

Indtægter i alt 1.388.667 Udgifter i alt 1.379.917 

Resultat 8.750 

Forslag til budget 2021

http://www.borniafrika.dk/aarsrapporter.php
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BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20191231

17-09-2020

BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2019

Note Aktiver
Beholdning DK Masomo konti 225.499

Øvr. konti i DK inkl. MPay 410.732 636.231

Beholdning UG BiA beholdning UG 6.855
Studietur beholdning UG 5.123
Masomo beholdning UG 106 12.085 648.315

Forudbetalinger Studietur 2020 fly 5.400

AKTIVER I ALT 653.715

Passiver
Egenkapital EK primo 800.397

5 Årets resultat -154.181 646.215

Kreditorer Revision, anslået 7.500
Forudbetaling af støtte mv 0 7.500

PASSIVER I ALT 653.715

Side 1 af 1 Regnskab2019 20200502 LR V1 (002)

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20191231

17-09-2020

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2019 - 31.12.2019

Note Budget 2018
Udgifter Driftstilskud Bukoto School 21.033 -20.000 -20.548

Pearl Choir støtte 87.968 -61.000 -49.263
Blyantsprojekt 66.836 -64.000 -50.525
Anden støtte til uddannelse 67.949 243.786 -95.000 -73.869

Indtægter Skolesponsorater mv. 190.498 -53.288 215.000 205.480

1 Udgifter Skolepenge, vedligehold oma. 711.613 -600.000 -767.011
Indtægter Øremrk. gaver 634.422 -77.191 600.000 735.739

Husbygningsprojekt
Udgifter Bygningsudgifter 77.099 18.000 -11.986
Indtægter Øremrk. indt. 36.518 -40.581 -18.000 51.590

Studietur
Udgifter Studietur 272.000 -340.000 -267.766
Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 279.982 7.982 340.000 273.679

Racobao
Udgifter Workshops og Obel camps 0 0 -86.498
Indtægter Tilskud fra Obel fonden 0 0 0 0

SED
Udgifter Small Enterprise Developm. 10.240 0 -8.562
Indtægter Øremrk. indt. 0 -10.240 0 12.000

Generelle aktiviteter
2 Udgifter Projektgenerelle omk. 34.434 -45.500 -35.488

Indtægter Gaver & gavebreve 89.134 50.000 81.861
Kollekt, foredrag mv. 6.042 95.176 60.742 5.000 2.225

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER -112.575 -15.500 -8.943

Administration
3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 163.628 -116.300 -105.553

Differencer (Valuta og afrund) -1.355 162.273 0 -1.422
4 Indtægter Kontingenter 44.700 50.000 42.825

Tipstilskud 65.966 67.000 66.992
FKN tilskud til blad 10.000 0 0
Renter 1 120.667 -41.606 0 0

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER -154.181 -14.800 -6.100

Skoleprojekter

Masomo Projekt

Side 1 af 1 Regnskab2019 20200502 LR V1
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Vil du være med til at skabe håb for verdens fattigste og mennesker i nød og støtte  
Folkekirkens Nødhjælp, som er samarbejdspartner med Børn i Afrika, kan du sende  

din donation til bank/giro: 4183-605 2800 mrk. 500049 eller MobilePay 2020

BØRN I AFRIKA
Richard Mortensens Vej 170
DK-2300 København S

Tlf. +45 5281 5264
CVR: 2801 8754 - ISSN: 1904-6308
www.borniafrika.dk
born iafrika@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Karsten Dam.  Webansvarlig og layout: Erik Foged. Forside: Karsten Dam. Tryk: GP-Tryk A/S

BESTYRELSE

Karsten Dam, formand - tlf. 2990 5009 - karstendam30@gmail.com 
Birgitte Bech, næstformand - tlf. 2617 9710 - bech.birgitte@gmail.com
Asta Espedal, kasserer - tlf. 4220 1887 - astaespedal@gmail.com     
Erik Foged, sekretær og medlemsblad - tlf. 2856 0954 - erik@efoged.dk
Lars Ravn,  bestyrelsesmedlem - tlf. 2488 9183 - larsravn62@gmail.com
Kristin Espedal,  bestyrelsesmedlem - tlf.  6184 9693 - kristin@espedal.dk
Kathryn Tegner,  bestyrelsesmedlem - tlf. 6133 8077 -  kat.tegner@gmail.com
Jonna Kildebogaard, bestyrelsesmedlem for Masomo  - tlf. 2536 9413 –  jonna@kildebogaard.dk
Suppleanter: Aase Liljedahl og Jan Kildebogaard

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20191231

17-09-2020

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget 2018

Note 1 Masomo Projekt
Udgifter Skolepenge og uniformer mm. 310.488 318.627

Anden uddannelse 57.868 26.739
Medicin 26.319 4.975
Personlig støtte 107.467 43.881
Udstyr (bla solceller) 18.378 57.482
Byggeri og vedligehold 164.398 304.604
Anden støtte 24.794 2.747
Betalt i Danmark 652 5.011
Gebyrer 1.250 711.614 600.000 2.943

Note 2 Projektgenerelle omkostninger
Tilsynsrejser inkl. ophold 7.933 12.500 10.636
Løn og vederlag, UG 43.093 40.000 40.898
Transport, bil etc., UG 17.841 23.000 19.442

2 ½ bogføres på adm. -34.434 34.434 -30.000 -35.488

Note 3 Administration
Revison, UG 2.721 2.500 2.526
Admin, UG 28.211 11.900 18.158
Husleje, UG 7.555 12.900 6.678
Revision, DK 7.750 7.500 7.688
Div. administration, DK 24.583 7.500 12.465
Bank-gebyrer mv. 1.950 3.000 3.813
Medlemsblad, DK 56.425 40.000 18.618
Repræsentation, DK 0 1.000 118

2 ½ projektgenerelle omkostn. 34.434 163.628 30.000 35.488

Note 4 Kontingenter
Singlekontingent, 201 stk 20.100 20.000 210 stk
Familiekontingent, 164 stk 24.600 44.700 30.000 161 stk

Side 1 af 1 Regnskab2019 20200502 LR V1

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20191231

17-09-2020

NOTER TIL BALANCEN

Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således
Studietur 5.913
Racobao 3.348
Masomo 283.753 293.014

Ikke øremærket, primo 401.176 800.397

Egenkapitalen ultimo er øremærket således
Studietur 5.125
Racobao 3.348
Masomo 225.605 234.078

Ikke øremærket, ultimo 412.138 646.215

Side 1 af 1 Regnskab2019 20200502 LR V1



Lige som tidligere år er der smykker, kurve, 

tasker, træ- og stenfigurer, træskåle mm. Kom 

og køb kalendergaver, julegaver, værtindegaver 

eller ”bare” noget til eget brug. 

Børn i Afrika: www.borniafrika.dk         Masomo: www.masomo.dk     E-mail/Masomo: jonna@kildebogaard.dk  

Det er Børn i Afrikas formål er at støtte forældreløse og dårligt stillede børn i Afrika med at få en grundlæg-
gende skoleuddannelse og en sund opvækst. Børn i Afrika ønsker at yde bistand så direkte som muligt og 
med så lave administrationsomkostninger som muligt. Børn i Afrika er godkendt af SKAT, således at bidrag-
ydere til Masomo og andre støtteprojekter får skattefradrag. 

Køb julegaver på Afrikamarked 

Velkommen til åbent hus med salg af afrikanske varer  
lørdag d. 21. og søndag d. 22. november 2020 kl. 12–16

Sønderbakken 29, 2820 Gentofte 

Alle pengene går til Masomos arbejde i Ugan-da. Det vil sige til betaling af skolepenge samt opstart af nye projekter for fattige børn. Beho-vet er stort, og alle beløb er med til at hjælpe.

Spørgsmål, særlige ønsker og evt. aftale om besøg på andre  
tidspunkter:  Kontakt Jonna Kildebogaard - tlf. 25 369 413

CORONA-TILTAG
Vi sørger for håndsprit og passende 

afstand mellem besøgende.


