
B
ørn

 i A
frika

- i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp
Nr. 3 December 2020 - 23. årgang



BØ
RN

 I 
A

FR
IK

A

2

Af Karsten Dam - karstendam30@gmail.com - formand, Børn i Afrika

Husbyggeprojekt til Evelyn
er næsten afsluttet. 34 af de 40 anparter er solgt! 
Evelyn er en 87-årig enke med hiv-positiv dat-
ter og et 10-årigt barnebarn. Drengen Yusuf er 
under vores blyantsprojekt, men huset de bor i 
er usselt og med regn der kommer ind. De har 
heller ikke jord nok til at brødføde sig selv og må 
nøjes med et enkelt måltid om dagen. Så snart vi 
får afsat de sidste 6 anparter går byggeprojektet 
i gang! 

Blad nu på papir igen
Vi håber at mange af jer læste medlemsblad nr. 
2 2020, selv om det kun udkom som elektro-
nisk udgave via mail. Tak for de gaver som kom 
i kølvandet på udsendelsen! Fik du ikke læst bla-
det findes det som altid på hjemmesiden under 
”Medlemsblad”. Som du netop erfarer er nær-
værende blad på papir og det vil ”julenummeret” 
også være i fremtiden.

Nye i bestyrelsen

Kort om generalforsamlingen
På trods af nye restriktive regler for håndtering af covid19, afholdt vi generalfor-
samling mandag d. 26. oktober under hensyntagen til de krav der er til afstand mv. 
Vangede kirke har heldigvis meget store lokaler så vi kunne sidde passende spredt. 
Hele 26 medlemmer mødte op - lige før det er rekord! Tak til de fremmødte og til 
de gode snakke som vi tog undervejs. Kort referat ses s. 11 og det fulde referat samt 
hele årsberetningen findes på hjemmesiden.

Tak til Erik
Efter mange års arbejde i bestyrelsen har Erik 
Foged valgt at stoppe med den del af arbejdet. 
Heldigvis vil Erik fortsat stå for lay-out på bla-
det, så vi fortsat har så flot og farvestrålende 
et blad! Tak til Erik for indsatsen på mange vig-
tige områder!

Glædelig jul
Alle vi der arbejder med Børn i Afrika (bety-
relse og frivillige) sender hermed vore bed-
ste ønsker til alle medlemmer og bidrags-
ydere om en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår 2021. Vi håber også at I holder jer fri 
af Corona og siger samtidig stort TAK for al 
støtte i 2020.

Elsa har  fulgt med i arbejdet gennem mange 
år og været på studietur i 2016. Elsa har en 
fortid som pædagogisk konsulent i Gentofte 
Kommune og arbejder lige nu som lærer i ud-
skolingen på Gasværksvejens Skole.

Torben er tidligere skoleleder, projektchef mv. 
i Gentofte kommune og deltog også i studie-
turen i 2016.

Ny suppleant  
Torben Freese

Nyt bestyrelses-
medlem: 
Elsa Tromborg
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Giv en gave der gavner
Så er det snart gavetid hvor vi forkæler hinanden og vore børn 
og børnebørn! Mon ikke der i år mange steder bliver råd til 
lidt ekstra, nu hvor rejseaktiviteter og fornøjelser mm har stå-
et på stand by i lang tid? Vi håber også du vil tænke lidt på dem 
som har det væsentligt værre end os her i lille Danmark. Giv 
en julegave til Børn i Afrika - vi får med sikkerhed hårdt brug 
for pengene i det kommende år. På forhånd tak!

I dette nummer
kan du læse forkortede udgaver af formandens beretning fra 
generalforsamlingen og referatet fra samme. 

Josephine og Birgitte Bech har skrevet nyt om situationen i 
Uganda her under coronaepidemien.

Et par af vore sponsorbørn har sendt breve og fortalt om 
hvordan de har tacklet coronatiden. 

Der er nyt fra Masomo og et referat af en spændende ra-
dioudsendelse omhandlende blandt andet forskellen på Dan-
mark og Uganda når det kommer til psykiske sygdomme.

Folkekirkens Nødhjælp:
Landsindsamling søndag 14. marts 2021
For hver dag, der går, ses klimaforandringernes konsekvenser 
tydeligere og tydeligere. Søndag den 14. marts vil omkring 
15.000 danskere gå på gaden for at samle ind til dem, der er 
hårdest ramt. Oftest er det dem, der har det mindste ansvar 
for co2-udslip, der dybt uretfærdigt rammes hårdest. Reservér 
søndagen og meld dig via hjemmesiden:  noedhjaelp.dk/ind-
samling/bliv-indsamler

Nyt om kontingent 2021
I mange år har kontingentet været fastholdt på samme be-
skedne beløb. På generalforsamlingen vedtog vi en 50% stig-
ning, således at det fremover koster 150 kr om året at være 
medlem og hvis man ønsker et familiemedlemsskab koster det 
nu 225 kr. 

Overfør beløbet til   
reg /kontonr: 2348 5906851158 
eller brug MobilePay 410067. 

Anfør i felt til modtager: 
Dit BiA eller tlf.nr + KONT + efternavn

Aflysninger
I lyset af coronastituationen i både Danmark, Uganda og in-
ternationalt, har vi ikke set os i stand til at gennemføre en 
studieture her i efteråret 2020. 

På samme måde måtte vi opgive drømmen om en korturné 
i januar/februar 2021. Fremtiden må vise hvad der kan lade 
sig gøre!
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Til generalforsamlingen den 26. oktober i 
år havde Josephine Nakanwagi og Birgitte 
Bech sammen lavet et indlæg i ord og bille-
der. Nedenstånde er en sammenskrivning 
af den orientering, der blev givet omkring 
genåbningen af skolerne i Uganda.

Torsdag den 15. oktober 2020 var dagen, hvor skolerne i Ugan-
da igen havde mulighed for at åbne. Åbningen af skolerne er 
kun for elever som slutter et skoleforløb, hvilket man gør efter 
7. klasse i primary school, 2. år i secondary scoool og 4. år i 
secondary school. Det betyder, at det kun er et fåtal af skoler-
nes elever, der har mulighed for at vende tilbage i skole, hvis 
ellers der er en skole at vende tilbage til.

Mange skoler i Uganda er private, skolernes økonomi er 
baseret på banklån og forældrebetaling, og da der ingen for-
ældrebetaling har været gennem de sidste 8 måneder, har der 
ikke være penge til at betale afdrag på banklån, husleje, strøm 
og vand, hvilket har resulteret i, at skoler er blevet solgt eller 
udlejet til andre, som nu bruger bygninger til f.eks. kyllinge-
opdræt eller andet dyrehold. Adskillige skoler har været ud-
sat for tyverier, så nu mangler de inventar og andre værdier. 

Præsidentens utopi
Præsident Museveni har i sine taler til uganderne igennem 
hele perioden opfordret til, at udlejere gav henstand med be-
taling af husleje, men så lang en periode er jo en økonomisk 
belastning for alle, både udlejere, ejere og lejere, så en sådan 
form for næstekærlighed fungerer ikke, når man bliver ramt 

GENÅBNINGEN AF SKOLERNE I UGANDA
på pengepungen.

Universiteterne er også genåbnet i løbet af oktober måned, 
men det er kun for de studerende, der skal afslutte deres ud-
dannelser op til jul, og som nu i løbet af de næste 1 ½ måned 
skal igennem 7-8 måneders manglende pensum!

Lærerne, som ikke har fået løn i alle disse måneder, har 
omskolet sig selv til andet arbejde. At producere og sælge mur-
sten, bage og sælge chapatti, køre boda boda (motorcykel), til-
berede og sælge mad på gaden m.m. Flere lærere giver udtryk 
for, at de på denne måde har mulighed for at tjene en højere 
månedsløn end den løn, de får for deres lærerarbejde, så de har 
ikke rigtig lyst til at vende tilbage til skolen og lærerarbejdet.

Forhindringer for genåbning af skolerne
I forbindelse med genåbningen af skolerne for afgangselever-
ne, har mange skoler – specielt primary skoler – et mindre an-
tal afgangselever, og de har derfor slet ikke råd til at ”starte 
skolen op” med det forbrug det giver af lærere, husleje, strøm 
og vand, så de må henvise deres elever til større skoler, hvil-
ket så betyder, at eleverne selv skal tranportere sig til andre 
skoler, som gerne vil modtage dem, for at gøre dem parate til 
eksamen i november og december måned. Det giver en skæv-
vridning i forhold til hvilke børn, der har reel mulighed for at 
afslutte deres skoleforløb. Penge til transport er en yderligere 
belastning for familier, som i forvejen dårligt kan mætte fa-
miliens munde. En vittighedstegner har illustreret situationen 
med følgende tekst: ”Enten må du købe en bil til dit barn eller 
også må du vælge en skole, som ligger så barnet kan gå der-
til" – og i baggrunden ser man så en flok lærere stå: "Vi er pa-
rate til at undervise tomme klasseværelser”. Kort sagt det er 
et tabt skoleår for de elever, som ikke lige har en skole i deres 
nærområde, hvor de kan gå til eksamen.
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Før skolerne kunne åbne for elever, skulle skolen tjekkes 
af myndighederne og have et certifikat, som gav dem tilladel-
se til at åbne. Der er ”Standard operating procedures” – kal-
det SOP: vaske hænder, holde afstand, bruge håndsprit og 
ansigtsmaske. 

Alt for meget ferie og fritid
Ferie er en god og dejlig ting, men det kan også blive for meget 
selv for et barn i skolealderen. Alt – daycare, børnehaver og 
skoler er fortsat lukkede, børnene er hjemme hvor de er over-
ladt til sig selv under en eller anden form for opsyn. Foræl-
drene, eller de der har ansvar for børnene, arbejder igen, den 
struktur som skolegang giver børnene er forsvundet. Hjemme 
laver børnene husligt arbejde – henter vand, vasker tøj, fejer 
i huset, graver i markerne m.m. som de plejer i hverdagen og 
i ferierne, men de sendes også ud for at sælge tomater, majs, 
vand og andet. Mange familier er blevet afhængige af den ind-
tægt, som børnene bringer hjem til familien, og det kan blive 
vanskeligt at få disse børn tilbage i skolerne, når de igen åb-
ner, da familierne er blevet afhængige af børnenes indtægt. 
Børnene oplever også kedsomhed, som blandt andet medfører 
uheldige gruppedannelser med aktiviteter som kriminalitet i 
form af indbrud, tyverier fra andre børn og hærværk. Konflik-
ter børnene imellem kan ende med slagsmål – de sociale ram-
mer er gået fløjten i mange sammenhænge.

Mange unge piger er blevet gravide med den følge at de 
dropper ud af skolen, her ligger en stor udfordring i, at disse 
piger igen kommer tilbage i skolerne og får gjort deres sko-
legang færdig.

Hjemmeundervisning og e-læring
Nogle familier har i den forgangne periode kunnet hjemme-

GENÅBNINGEN AF SKOLERNE I UGANDA
undervise deres børn via e-learning eller med en privatlærer, 
men størstedelen af børnene har haft vanskeligt ved at modtage 
undervisning. 2 aviser har udgivet forskelligt undervisnings-
materiale i deres daglige avis, man har forsøgt sig med brug 
af radio og tv, men ude på landet hvor der hverken er strøm, tv 
eller radioer er undervisning gået totalt i stå. De fleste børn i 
Uganda har mistet et helt skoleår fuldstændigt. Officielt stop-
per skoleåret den 18. december 2020 for så igen at begynde 
efter 3 ugers ferie, men da der skal være præsidentvalg i fe-
bruar 2021, tvivler vi på, at skolerne kommer ret meget i gang. 
Valgkampagne giver mange uroligheder, så forældrene tør ik-
ke sende deres børn afsted til skolerne i den periode, men vi 
må vente og se, hvad tiden bringer. 

En af drenge fra The Pearls fortæller, at han i begyndelsen 
af perioden, hvor skolen var lukket, flittigt læste i sine bøger, 
men så pakkede han bøgerne sammen og gav dem karantæne. 
I stedet skaffede han sig arbejde på en lille fabrik, hvor de laver 
flydende sæbe (hvilket der jo er rigtig meget brug for i disse 
tider), så han på den måde kan overleve og endda få lavet sig 
en mindre opsparing til det kommende skoleår.

Hvad femtiden bringer
Pastor Morris Bukenya, som er formand for Børn i Afrika/Chil-
dren in Africa rejste i slutningen af februar måned sammen 
med sin kone til USA. Det var en ikke planlagt rejse, men en 
nødvendig rejse pga sygdom i familien, og de kom afsted med 
blot 12 timers varsel. Kort tid efter ”lukkede verden ned” pga 
af COVID 19,  ægteparret er stadig i USA, men håber på, at 
de nu hvor grænserne i Uganda igen er åbne, snart kan vende 
hjem til Uganda. Tankevækkende hvad det er for et Uganda 
de og vi møder når det igen er muligt at rejse!
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Brev fra Gertrude
Jeg sender jer hermed min ydmyge hilsen i Vor Herre Jesus Kri-

sti navn, jeg hedder Gertrude Nabasumba og er 17 år gammel. 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke Gud for at give 

mig jer som gave og sige tak til jer for alt, hvad I har gjort for 

mit liv. Jeg har skrevet dette brev for at fortælle jer om, hvordan 

Corona-virus påvirker mit liv. 

Ugandas regering har bestemt, at alle skoler i Uganda skal hol-

de lukket på grund af det pludselige udbrud af sygdommen 

COVID-19, der er forårsaget af Corona-virus. Sygdommen har 

ramt mange lande, og der er endnu ikke fundet en kur. Jeg til-

bringer min skolefrie tid hos min bedstemor i Masaka, Kalisi-

zo. Her har jeg fået arbejde på en restaurant, hvor jeg tjener 5000 

ugandiske shillings om dagen. Jeg bruger disse penge til at købe 

mad til os herhjemme, da min bedstemor ikke længere arbejder.

Jeg takker Gud for, at jeg 

ikke har været involveret i 

noget dårligt, og at jeg har 

bevaret min værdighed som 

et barn, der er blevet ud-

dannet af Børn i Afrika. 

I denne periode har vi først 

og fremmest lært at elske 

Gud meget højt. Derfor er vi 

alle i live. For det andet har 

vi lært at være veldiscipli-

nerede og hårdtarbejdende 

for at undgå de onder, der 

følger af lediggang. Vi har 

også lært at elske de man-

ge mennesker, der tager sig 

af os, især i relation til ud-

dannelse, og vi beder for de 

mennesker, der elsker os.

Når vi skal tilbage til skolen, beder jeg til, at jeg kan gennem-

føre S4 uden flere problemer og bestå med et godt resultat. 

Jeg vil aldrig stoppe med at takke jer for det fantastiske arbejde, 

som I har udført for mit liv. Jeg takker Gud, fordi jeg er en af de 

heldige, som skal tilbage i skole, og som har den bedste organi-

sation i ryggen. Må Gud, den Almægtige, velsigne jeres arbejde.

Med venlig hilsen

Gertrude Nabasumba

S4
Hope, integreret gymnasium

Oversat af Mette Herskind

Sarah og Gertrude
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Brev fra Pere Emmanuel
Corona-virus er en af verdens værste sygdomme og har forår-saget megen menneskelig lidelse. Mange mennesker er døde, men Gud har holdt os i live og sunde.

For mig har COVID-19 betydet mange nye erfaringer. Den har givet mig flere skolefridage, end jeg nogensinde før har haft. Mange af mine venner har ikke udnyttet denne fritid på en god måde, men jeg ved med mig selv, at det har jeg, selvom det ikke var på den helt rigtige måde med at passe min uddannel-se, men derimod ved hjemme-aktiviteter så som havearbejde og andre småjobs. COVID -19 har givet mig en masse tid til at læ-
re andre ting så som at plante  
træer, fremdrive frøplanter i en 
plantebakke, barbere hår på fri-
sørsaloner, samt kørsel og også 
lidt bygge-aktiviteter. Jeg har og-
så tjent penge ved ovenstående 
aktiviteter og ved at arbejde i en 
bilvask med at vaske folks køre-
tøjer. De penge, som jeg har tjent, 
har hjulpet mig med at dæk-
ke mine personlige fornødenhe-
der, og jeg har også købt nogle 
kaniner, som jeg opdrætter, og 
derudover har jeg også høns og 
tre geder. Jeg havde planer om at 
lave mursten og bygge mig et 
lille værelse, men fordi jeg skal 
tilbage i skole, har jeg besluttet 
at udsætte disse planer. 

Til sidst vil jeg fortælle om en ting, som har skuffet mig i den-ne COVID-19 situation, nemlig at min lillesøster endte med at blive gift med en eller anden fyr, fordi hun var hjemme og tog et skrædderkursus, men jeg prøver at tage det roligt, for sådan er livet nu engang. 

Når jeg vender tilbage til skolen, vil jeg passe bedre på mig selv, end jeg har gjort herhjemme, så jeg ikke kommer i karantæne. Jeg er sikker på, at jeg nok skal klare mig, og jeg beder om, at Gud, Vor Fader, vil beskytte os alle - amen. Jeg elsker jer alle.

Fra
Pere Emmanuel
Elev på Dr. Obote College, Bororo
Klasse S4

Oversat af Mette Herskind

Pere Emmanuel



BØ
RN

 I 
A

FR
IK

A

8

”Forbliv barn så længe du kan. 
Du er voksen det meste af dit liv. 

Nyd det at være ung og hav det sjovt”
- ja, dette er nok lettere sagt end gjort især i denne coronatid. Generelt har børn i 
Uganda en meget kortere barndom end danske børn - de må hjælpe til i hjemmet 

og i marken. Som skrevet andetsteds bidrager de ofte til familiens indkomst.
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MasomoNYTMasomoNYT

Man tester ikke så mange mennesker, men der har ikke været 
overvældende mange dødsfald. Der er fx ingen massegrave, 
som det er set i andre lande.

Jeg plejer hvert år at rejse til Uganda 8 – 9 gange. I år blev 
det til 2 ture, så lukkede det hele. På grund af den gunstige 
situation i Uganda blev lufthavnen for nyligt åbnet efter man-
ge måneders lukning - og nu kan man ikke rejse fra Danmark!  

Ting må udskydes til 2021
Det har derfor ikke været muligt at starte nye projekter som 
planlagt. John Kasule skulle have symaskiner, værktøj, materi-
ale til frisøruddannelse og meget andet, så de unge arbejdsløse 

kunne lære et håndværk. Det bliver i 2021. En skole i Kampala 
i ussel stand skulle renoveres. Det bliver også i 2021.

Daglig kontakt med Uganda
De projekter, som er i gang, har fortsat fået hjælp, og jeg er i 
daglig kontakt med samarbejdspartnere og bliver orienteret 
om, hvor det største behov for hjælp er. På den måde er det 
heldigvis muligt at hjælpe, så familierne ikke bliver hjemløse 
og må sulte. Bekymrede mødre har fået hjælp til mad og me-
dicin til deres syge børn, og mange har fået hjælp til husleje 
og mad. De handikappede har fået penge til mad og medicin. 
Don, som fik 2 brud ved fodleddet, da han faldt i et hul i jor-
den, er blevet opereret og er nu i gang med genoptræning (se 
artikel i sidste nummer af medlemsbladet). Trods hudtrans-
plantation er der stadig et sår, som skal plejes.

Ugandas version af MobilePay
Selv om jeg har været mange kilometer fra Uganda, er der go-
de muligheder for at sende penge derned. I Uganda har man 
kunnet overføre penge via telefonen, længe før vi startede i 
Danmark. Man går til en lille bod med det beløb, som man vil 
sende. Kort tid efter kan beløbet udbetales i den anden ende 
af landet. Det er virkelig et kæmpe fremskridt. Da ingen (ud-
over mig) kan hæve fra Masomos konto i Uganda, er pengene 
overført via WorldRemit eller Western Union direkte til mod-
tagernes telefon, eller til troværdige gode venners bankkonto. 
Pengene er derefter blevet fordelt efter min anvisning.

Mangelfuld undervisning
Skolerne lukkede i marts, og børnene er blevet undervist på 
forskellige måder. Mange børn på landet har slet ikke fået un-
dervisning. Nu er eleverne i kandidatklasserne 7. klasse, se-
nior 4 og senior 6 tilbage i skolerne. De børn, som ikke har 
kunne læse i deres notater og bøger, mangler viden. Normalt 
er eleverne på kostskole og bliver undervist fra 05 om morge-
nen til 21 om aftenen med små ferier. Selv om man tilpasser 
eksamen efter forholdene, har eleverne et hul i deres viden, 
når de skal videre i uddannelsen, så det bliver en stor opgave 
at få alle børnene tilbage i skolerne i 2021.

Med ønsket om en glædelig jul og et bedre nytår 2021 sendes 
de bedste hilsner og tak for støtten.

Jonna Kildebogaard - Masomo

Man har ikke hørt meget i medierne om, hvordan de afrikanske lande har klaret Corona 
problemerne. Uganda lukkede helt ned få dage efter, at Danmark lukkede i marts, og 
der er stadig restriktioner med natlig udgangsforbud og skolelukning for alle klasser, 
bortset fra kandidatklasserne.

Nu har Don endelig fået apparaturet ud, og skal lære at gå rigtigt igen. Der 
er desværre stadig sår på indersiden af foden. Det er hans søster, der  går 
sammen med ham.



Overskriften er hentet fra en radioudsendelse i serien ”Brink-
manns briks” der sendes på P1 onsdag formiddag. Serien har 

vidt forskellige emner til behandling af professor i 
psykologi Svend Brinkmann, men i august hand-
lede det om psykiske lidelser og diagnoser i Dan-
mark sammenlignet med Fiji-øerne og Uganda! De 
to gæster var Anne Bastholm Blicker - overlæge 
med speciale i psykiatri og Lotte Meinert - profes-
sor i antropologi. Anne har arbejdet på Fiji-øerne i 
7 måneder og Lotte har bedrevet forskning i Ugan-
da i flere perioder. Nogle af de emner der blev be-
rørt var f.eks. ”Er det for nemt at få en diagnose i 
Danmark?”, ”Kan man bruge de samme diagnose-
redskaber alle steder i verden?”, ”Har de vestlige 
lande lært andre kulturer at blive psykisk syge?”, 

”Er der lidelser som slet ikke optræder på f.eks. Fiji-øerne el-
ler Uganda, sammenlignet med Danmark?”, ”Hvis svaret på 
sidste spørgsmål er ja, hvorfor så?” samt flere andre spæn-
dende spørgsmål.

Studieturene
På mange studieture har vi besøgt personer eller familier, som 
efter vores målestok burde være mere eller mindre traumati-
serede. Børn som har set deres forældre dø af aids og måske 
har passet dem de sidste svære måneder. Børn som har måt-
tet begrave deres far og mor i baghaven og derefter har måt-
tet klare sig uden voksne. Jeg har ofte tænkt at disse børn var 
utroligt stærke; at overlevelsesviljen er altafgørende og at hjer-
nen måske på en måde fortrænger disse oplevelser og i stedet 
koncentrerer sig om at overleve og skaffe føde fra dag til dag.

I udsendelsen fortæller Anne om hvordan lidelser som angst, 
depression og spiseforstyrrelser slet ikke forekommer på Fiji, 
hvorimod skizofreni og mani i forskellige grader er alminde-
lige. I Uganda har Lotte fundet mange med PTST (posttrau-
matisk stress syndrom) - f.eks. tidligere børnesoldater i LRA 
(Lords Resistent Army). De kender måske ikke vores sygdoms-
begreber og bruger andre ord til beskrivelse af fænomenerne: 
”Han er besat af onde ånder”, ”han er blevet skør og gal” f.eks. 
Men samtidig er hun overrasket over hvor meget uganderne i 
almindelighed kan klare og komme igennem! 

Noget der er fælles for de to nævnte lande, er at mange le-
ver af subsistenslandbrug - altså at de dyrker til dagen og ve-
jen og lever af det de selv dyrker på et lille stykke jord. De har 
altså ikke ”arbejde” i vores forstand og dermed heller ikke de 
”tidsregimer” som ofte påvirker os her i den vestlige verden. 
”African-time”, ”I har klokken, men vi har tiden”, ”Vi når det 
nok” er udtryk vi kender fra Uganda. Men spiller vores afhæn-
gighed af tidsnormer, tidsregistrering, skemaer og gentagel-
ser ind på vores mulighed for at få stress?  Ja sandsynligvis 
er konklusionen.

Er psyken kulturafhængig?
Et af de store spørgsmål er om al menneskelig lidelse i sidste 
ende er kulturafhængig, eller modsat om psykiske lidelser er 
universelle og kan diagnosticeres med de samme redskaber 
overalt?

Paneldeltagerne er nok enige om at ingen af disse påstande 
dækker helt. Der er kulturforskelle som spiller ind, men der er 
også fælles træk i de sygdomme man oplever forskellige ste-
der i verden. I vesten har vi et pres omkring hvad der skal nås 
i et godt liv: familie, karriere, børn og nogle får utilstrækkelig-
hedsfølelser og social fobi. Kropsidealer i medierne kan give 
spiseforstyrrelser. I Uganda har nogle unge mænd ikke adgang 
til jord og dermed ikke mulighed for at stifte og brødføde en 
familie, hvilket kan give dem psykiske problemer. Lidelsen 
”social fobi” ser man derimod sjældent i de fattige samfund - 
man er simpelthen nødt til at gå til brønden for ikke at tørste 
ihjel! På Fiji har man helt naturlige familie- og landsby-fæl-
lesskaber. Fanger man tre fisk giver man de to væk og det er 
dårlig stil at have overflod! 

Lotte Meinert har i Uganda observeret hvordan kirkefæl-
lesskaber har en god indvirkning på personer med PTST. Er 
det troen, fællesskabet med andre, ritualerne, gentagelserne, 
bønnerne der gør dette? Svært at svare på, men alle steder i 
verden har man observeret at troende har færre psykiske pro-
blemer end andre. I Danmark taler vi om at lægen måske skal 
ordinere ”gymnastik” eller ”kultur” på recept, men skal lægen 
også ordinere ”kirkegang” på recept?

Psykiske lidelser i Danmark
I slutningen af programmet diskuteres hvorfor vi får flere og 
flere med psykiske lidelser i Danmark. Jeg nævner i flæng 
nogle af de forslag der kommer på banen. Glemmer vi at se det 
positive i vores samfund? Vi har trods alt et af verdens rigeste 
og mest velorganiserede samfund! Husker vi at opdrage vore 
børn til ikke at stræbe efter perfektion hele tiden, men måske 
i stedet at gøre noget for andre? Er vi alt for tilbøjelige til hele 
tiden at finde de små fejl i os selv og i systemerne og glemmer 
vi at rose de der gør det rigtig godt? Søger vi for meget efter 
lykken og tror aldrig rigtig vi har fundet den? Skal vi lære at 
se mere ud i verden, forbi vores egen næsetip? Husker vi en-
gang imellem at rejse til ”Pauseland”?

Lyt selv til hele programmet. Findes på  DR ś radio-app. 
Søg efter ”Brinkmanns briks” og klik på august.

UTOPIA - STEDET UDEN PSYKISKE LIDELSER
Af Karsten Dam

Kazule havde som stor dreng begravet sin mor og far samt en onkel og en lille 
nevø i baghaven. Alle som følge af aids.
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Kort om generalforsamling
mandag den 26-10-2020 

26 medlemmer var mødt op. Vi afholdt generalforsam-
lingen efter corona-reglerne for sognegårde og med 
passende afstand mellem deltagerne.

Dirigent og referent
Jan Kildebogaard blev valgt som dirigent og Kathryn 
Tegner som referent.

Formanden oplæste dernæst årsberetningen (som 
findes i forkortet udgave i dette blad og kan ses i sin 
helhed via hjemmesiden).

Regnskab 2019
Foreningens regnskab for 2019 var godkendt af vores 
statsautoriserede revisor Beierholm A/S. Efter at for-
manden og resten af bestyrelsen havde svaret på di-
verse spørgsmål vedr. tallene blev regnskabet herefter 
enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Kontingentsats 2021
På grund af situationen med Corona er der ikke star-
tet nogen nye projekter, men vi tager selvfølgelig fat så 
snart situationen tillader det. Der vil med garanti være 
et "efterslæb" med  blyantsprojektet og skolesponso-
rater. Vi har et hus der skal færdiggøres og mht studi-
eture 2021 må vi stadig vente og se tiden an.

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning fra og 
med 2021, nemlig 150 kr for et almindeligt kontingent 
og 225 kr for et familiekontingent. Forslaget og bud-
gettet for 2121 blev vedtaget.

Valg til bestyrelsen
Asta Espedal blev genvalgt som kasserer. 
Statsaut. revisor Beirholm A/S Århus er valgt som revisor.

Karsten Dam, Birgitte Bech og Kathryn Tegner var 
på valg og de blev alle tre genvalgt. 

Erik Foged ønsker at udtræde af bestyrelsen, Erik 
Foged fortsætter med opsætning og layout af med-
lemsbladet. Elsa Tromborg er blevet valgt for 1 år. Elsa 
præsenterede sig og glæder sig til at arbejde med BiA

Åse Liljedahl ønskede ikke genvalg som suppleant. 
Torben Freese blev valgt som suppleant.

Jonna Kildebogaard blev udpeget for en 1. årig pe-
riode som repræsentant for Masomo. 

Jan Kildebogaard blev genvalgt som suppleant for 
Masomos repræsentant i bestyrelsen.

Eventuelt
BiA opfordres til at blive mere aktive på de sociale medier. Forslaget tages op på næste bestyrelsesmøde. 

Salen efterlyser info om forholdet mellem Masomo og BiA. Karsten Dam fortalte lidt historik omkring BiA og hvordan Maso-
mo kom ind under BiA i 2007. Masomo er et selvstændigt projekt under BiA .

Der blev spurgt til hvad der bliver lavet på workshops i Uganda og Birgitte Bech fortæller at deltagerne bliver undervist i 
børns rettigheder, hygiejne, sundhed, får seksualvejledning mv. Desuden bliver det også brugt, at børnene skaber relationer til 
hinanden og udveksler livshistorier. 

Dirigenten takkede for gode diskussioner undervejs og for god ro og orden.
Hermed sluttede generalforsamlingen kl. 21.
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Studieturen 2019
Få dage efter generalforsamlingen 2019 var der afgang mod 
Uganda for årets hold af studietursdeltagere. Denne gang 18 
deltagere i alt. Det var den tolvte gang, vi ledede en studietur 
og heldigvis forløb også denne tur uden alvorlige uheld eller 
sygdom. Af de 16 menige deltagere havde 3 været med før - 
den ene helt tilbage i 2004, hvilket gav gode muligheder for 
sammenligning af udviklingen gennem 15 år. Af programmet 
kan nævnes et besøg i en af de flygtningebosættelser hvor 
man genbosætter flygtninge fra bl.a. Congo og Rwanda. Vi 
spiste frokost i en lille restaurant, der drives af flygtningene. 
Vi så også et lille område, hvor albinoer lever - ret tæt på po-
litistationen fordi der stadig er en uhyggelig overtro omkring 
albinoer, der ofte kan give dødelig udgang for den uheldige. 
Selvfølgelig var vi også i Rakai/Lyantonde hos vores samar-
bejdspartner Racobao og bl.a. så vi det nyligt opførte hus for 
den fattige fiskerfamilie med Philip og hans handicappede 
kone, som vi havde mødt i 2018. Stor glæde over besøget og 
deres taknemmelighed var meget bevægende - konen havde 
nu fået en kørestol. Et besøg hos en blind kvinde med 4 børn, 
hvoraf de 3 også var blinde, blev en meget smertelig oplevel-
se - det var oplagt at denne familie havde behov for en bedre 
bolig meget snart. Også på denne studietur havde vi stor glæ-
de af Josephine, der som så ofte før demonstrerede dygtighed 
overfor sine arbejdsopgaver og venlighed og hjælpsomhed 
overfor os som gæster.

Uddrag af årsberetning 2019-2020

Året i stikord
Af arbejdet i bestyrelsen kan jeg i tilfældig rækkefølge næv-
ne følgende stikord:

•  indledende planlægning af en korturné vi havde håbet 
at gennemføre i januar 2021

•  diverse fondsansøgninger 
•  medlemsbladet og den iværksatte besparelse med ud-

sendelse af det ene årlige blad som udelukkende elek-
tronisk udgave

•  foreningens økonomi og de nye byrder med bl.a. tvun-
gent medlemsskab af indsamlingsnævnet (3.400 kr om 
året!) og gebyr til Nordea

•  planlægning af næstformandens årlige tur til Ugan-
da og de opgaver hun skulle tage sig af sammen med 
Josephine - og senere opfølgning efter hjemkomst fra 
turen

•  bankers stigende forsigtighed omkring hvidvask og 
de deraf følgende besværligheder ved overførsel af 
penge til Uganda

•  Masomos arbejde i Uganda og samarbejdet med Masomo
• og selvfølgelig her i løbet af foråret coronasituatio-

nen i både Danmark og Uganda og hvad deraf fulgte 
af beslutninger

• I Danmark har covid19 betydet, at vi har måttet afly-
se årets planlagte studietur og den planlagte kortur-
né i 2021. 

Husbyggeprojektet
Af lyspunkter kan nævnes, at Rotary-klubben på Samsø (som 
Josephine besøgte, da hun var i Danmark i 2019) besluttede 
at donere et hus til den fattige blinde kvinde, som jeg omtalte 
overfor. Huset er bygget og vi har så sent som 23/10 fået dej-
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lige fotos af overleveringen. Det igangværende byggeprojekt 
med hus til kvinden Evelyn har p.t. fået solgt 34 anparter - og-
så flot! Et andet lyspunkt var at den ansvarlige for Triathlon 
for Humanity - et sportsarrangement i Sønderborg - valgte at 
deltagerne i stedet for gebyr kunne indbetale et beløb til Børn 
i Afrika. Det gav over 7.000 kr til vores blyantsprojekt!

Blyantsprojektet
Dette år var i øvrigt tolvte år med blyantsprojektet! De 29 skoler 
og de 1338 børn vi efterhånden besøger og hjælper, nåede at 
få Josephine på besøg i starten af 2020. Corona og skoleluk-
ningerne afbrød dernæst hele aktiviteten. De beløb, vi havde 
afsat til projektet, forventer vi at overføre til 2021, hvor beho-
vet helt sikkert vil være enormt.

Birgittes besøg i Uganda
Vores næstformand Birgitte Bech besøgte Uganda i næsten 4 
uger i februar-marts. Planen var, at der skulle uddeles mate-
rialer med blyantsprojektet, men da der på det tidspunkt, var 
udfordringer med at få overført penge fra Danmark til Ugan-
da, så der kunne indkøbes materialer, var det først i slutnin-
gen af perioden, der rigtigt kom gang i den uddeling. Skoler-
ne i Kaliro området, Jinja og Kampala området blev besøgt, 
mens Josephine efterfølgende besøgte skolerne i Lyantonde. 
Skolerne åbnede i midten af februar efter den lange ferie, men 
alt blev lukket ned den 18. marts pga Covid 19. Der blev holdt 
møder med forældre, værger og elever, møde med repræsen-
tant for Racobao, besøgt spejdere som måske kan blive kom-
mende samarbejdspartnere, holdt møder med den ugandiske 
bestyrelses medlemmer, et skolebesøg hvor der blev hilst på 
den danske ambassadør i Uganda Nicolaj H. Petersen m.v. og 
der blev diskuteret tiltag omkring arbejdet i Uganda, tiltag der 

er klimarelaterede. Men alle disse tiltag blev sat på ”stand by”, 
da Uganda lukkede ned den 18. marts. 

Masomo
Coronaen har også sat sit præg på Masomos arbejde i Uganda. 
Det har været et trist år med vanskelige arbejdsvilkår. Jonna 
har ikke været i Uganda siden marts, hvor det hele lukkede, 
men har måttet kommunikere med nøglepersonerne via telefon 
og mail. Heldigvis nåede Jonna at få startet hjælp til en skole 
og betalt skolepenge til alle børnene. Skolen fik mulighed for 
at blive ejer af jorden og senere få solceller til strøm. De handi-
kappede har haft det meget vanskeligt. Da al offentlig og privat 
transport stoppede, måtte de blive i Kampala. De kunne ikke 
komme til deres landsby, og de kunne ikke komme i byen og 
tigge. Desuden var alle forretninger lukkede, og gaderne var 
mennesketomme. Det har derfor været nødvendigt at sende 
penge til mad og medicin til dem. Andre, som selv plejer at 
tjene lidt penge, har mistet jobbet, og en del familier har fået 
hjælp til mad. Masomo har hjulpet rigtig mange med husleje, 
så familierne ikke blev sat på gaden. Præsidenten har godt nok 
bedt boligudlejerne om at være tålmodige og tillade folk at bli-
ve boende, selv om de er bagud med huslejen, men udlejerne 
skal jo også leve, så der var behov for at betale husleje. Det er 
lykkes at hjælpe en dreng, så hans ben ikke blev amputeret. 
Han havde to brud omkring fodleddet og blev opereret på et 
godt hospital. Han går stadig med et stativ, som stabiliserer 
benet, og betalingen af behandlingen er ikke afsluttet endnu 
(se fotos i sidste nummer af medlemsbladet). 

Tak
Som sædvanligt er der en række personer der fortjener tak! 
Først og fremmest tak til alle vore medlemmer (i parentes be-
mærket har vi p.t. 473 medlemmer) der har holdt ved og som 
trofast betaler kontingent og donerer både pengegaver og kø-
ber anparter til de familier vi skriver om! Tak til bestyrelsen 
for godt samarbejde i årets løb. Tak til Josephine for veludført 
arbejde som altid. Tak til vore samarbejdspartnere - især Ra-
cobao og Folkekirkens Nødhjælp. 



Kære medlem af Børn i Afrika 

Mit navn er Peter Bo, og jeg er Folkekirkens Nødhjælps landechef i Uganda.
400.000 flygtninge i Uganda er lige nu i akut nød.

Familiernes mad er sluppet op, det er næsten umuligt at finde arbejde og udsigterne til fødevarehjælp ser 
dystre ud. Samtidig hærger COVID-19 i de tætte flygtningelejre.

Sult er hverdag for tusindvis af mennesker. De har hårdt brug for din hjælp
Mine kolleger og jeg selv mærker desperationen hos de familier, der er i akut nød. 

Familierne frygter fremtiden, og mange er tvunget til at tage hul på ressourcer og madbeholdninger, der 
ellers først skulle tages i brug om flere måneder. Det er de ganske enkelt nødt til, hvis de skal overleve. 

Men sammen kan vi hjælpe. Du kan sikre familierne mad. 

For bare 90 kr. kan én person få dækket sit mest basale behov for mad i en måned og samtidig få vær-
nemidler mod corona-smitte, fx sæbe og rent vand. 

Og for 450 kr. rækker støtten til at dække en hel families basale behov i en måned. 

Støt familien ved at sende et beløb på Mobilepay: 114400
Du kan også støtte på andre måde ved at læse her:    
www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/sider/ugandas-familier-i-akut-noed 

Tusind tak for din støtte - med den redder du liv!

Mange hilsner
Peter Bo Larsen
Landechef i Uganda, Folkekirkens Nødhjælp

”Jeg bekymrer 
mig hele tiden 
om min og mine 
børns fremtid!”

Charity Sadia,  
flygtning i Uganda

http://www.noedhjaelp.dk/det-goer-vi/sider/ugandas-familier-i-akut-noed 
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Giv en gave til Børn i Afrikas arbejde - og få skattefradrag

BRUG NETBANK

Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver: Reg. /kontonr: 2348 5906851158

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 gerne BiA-nr. eller CPR-nr. i teksten. Har du sko-
lesponsorat eller giver gaver er dit CPR-nr. nødvendigt for at Børn i Afrika kan indberette beløbet til Skat. Send i forbindelse med 
første indbetaling en mail med CPR-nr. og navn, adresse og tlf. til os på borniafrika@gmail.com (Hvis du ikke ønsker at skrive dit 
CPR-nr., så skriv dit navn og gerne fødselsdato på indbetalingen). 

BRUG MobilePay BRUG MobilePay 
 tlf. 410067 tlf. 410067

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 2990 5009
CVR: 2801 8754 - ISSN: 1904-6308
www.borniafrika.dk
born iafrika@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Karsten Dam.  Layout: Erik Foged. Forside: Karsten Dam. Tryk: Zeuner Grafisk as

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     
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
Elsa Tromborg, bestyrelsesmedlem - tlf. 2255 4017 - elsatrom@hotmail.com
Jonna Kildebogaard, bestyrelsesmedlem for Masomo  - tlf. 2536 9413 –  jonna@kildebogaard.dk
Suppleanter: Jan Kildebogaaard og Torben Freese

Kontingent 2021

Enkeltpersoner 150 kr.
Familier 225 kr. 

Kære ven af Børn i Afrika

Det er tid til fornyelse af dit medllemskab.
 

Ved et medlemsskab er du er med til at sikre foreningens virke og som 
medlem vil du modtage foreningens medlemsblad, der udkommer 3 gan-
ge om året. To blade med posten og et blad online.  Endvidere er du med 
til at sikre, at vi som organisation fortsat kan opretholde skattefradrags-

ret for gaver og modtage tilskud fra tipsmidlerne. 

Vi beder dig indbetale kontingent: 
150,- kr. for enkeltmedlemmer og 225,- kr. for familier.

Overfør beløbet til  reg /kontonr: 2348 5906851158 
eller brug MobilePay 410067. 

Anfør i felt til modtager: 
Dit BiA- eller tlf.nr + KONT + efternavn



Tegn

Børn i Afrika 
skolesponsorat i Uganda

www.borniafrika.dk     www.facebook.com/borniafrika    born iafrika@gmail.com

Det er Børn i Afrikas formål at støtte forældreløse og dårligt stillede børn og unge i Afrika med at 
få en uddannelse 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 til skolesponsorater, gaver og andre støtteprojekter er fradragsberettigede. 

Skolesponsoraterne er rygraden i Børn i Afrikas arbejde i Uganda. Modsat andre organisationer bruger vi 
ikke kræfter og penge på at opretholde en kontakt mellem barn og sponsor, men lader alle pengene gå  til 
at støtte børnene. Vores lokale medarbejder har en god og hyppig kontakt til de skoler vi samarbejder med 
og sammen udvælges de mest trængende og fattige børn. Et skolesponsorat dækker udgifterne til skolepen-
ge, et frokostmåltid, skoleuniform og skolematerialer, og er derfor en stor håndsrækning til et fattigt barn. I 
øjeblikket støtter vi 1338 børn på 29 skoler.

Som sponsor vil du fra Børn i Afrika løbende modtage orientering om hvordan det går med vort skolear-
bejde gennem vores medlemsblad, som udsendes 3 gange om året.

Du kan være med til at hjælpe et barn i Uganda ved at tegne et Børn i Afrika-skolesponsorat til 180,- kr./md.

Et skolesponsorat koster 180 kr. om måneden

Indbetal på bankkonto 2348 5906 851 158
Kontakt Børn i Afrika for sponsorat 

på mail borniafrika@gmail.com


