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

Hjælp med fødevarer
I lyset af coronaproblemerne har Masomo uddelt fø-
devarehjælp til ca. 600 familier i form af majsmel, olie, 
sukker, bønner og sæbe. BiA valgte at give en tilsvarende 
stor portion til flere af de familier vi har bygget hus for 
eller som vi er i gang med at samle ind til. 

Husbyggerier - status
Vi fik færdiggjort indsamlingen til Evelyn (2020B) og opfø-
relsen af huset er i skrivende stund påbegyndt. I forbindelse 
med udsendelsen af elektronisk nyhedsbrev i februar, fik vi 
afsat hele 22 anparter til det sidste byggeprojekt – se bagsi-
den af bladet! Vi glæder os til at nå op på 40 solgte, så også 
dette hus kan blive bygget til bedsteforældrene. Vi er af et 
medlem blevet gjort opmærksom på, at noget er galt i for-
hold til børnenes alder når man sammenligner billedet med 
den oprindelige tekst. Det er nu opklaret således: Børnene 
er hhv. 15, 12, 8, 7 og to gange 5 år. De mindste er tvillinger 
og var nok ca. 2 år gamle da moderen døde af aids. I Uganda 
har man ikke altid styr på fødselsdatoer og alder, hvilket ofte 
giver misforståelser.

Afrikamarked igen igen
Masomos ”mor og far” – Jonna og Jan Kildebogaard skal 
flytte og varelageret skal minimeres. Derfor holdes flytte-
salg med blandt andet flotte sarier, batikstoffer, kurve og 
billeder. Der er åbent hus fredag den 26/3 og lørdag den 
27/3. Der er undtagelsesvis 20 % rabat ved køb over 500 
kroner. Hvis der stadig er restriktioner, må det blive med 
tilmelding – ellers fra 12-16 begge dage. Ring, skriv, hvis 
du/I ønsker at komme på et andet tidspunkt. Tlf. 25 369 
413 / Jonna@kildebogaard.dk og adressen er Sønderbak-
ken 29 i Vangede.

Ssemakula Katakoba (85 år) er gift med Bonnabaana Teleza (83 år) og de bor i Kalegeero landsbyen i  
Lyantonde distrikt.  Familien blev fundet af Racobaos medarbejdere i november 2020 og de bedøm-
mer familien som meget sårbar.

• Efter Nalugave Margrets død af HIV/AIDS i 2017 blev hendes 6 børn 
overladt i bedsteforældrenes varetægt, da der ikke var andre mulige fami-
liemedlemmer, der kunne tage over. Børnene er i dag henholdsvis 15, 12, 8, 
7, 5 og 5 år gamle, idet de to yngste er tvillinger.

• Bedsteforældrene kender ikke den biologiske far eller børnenes hiv-status.
•  Bedstefaderen er næsten døv og 

bedstemoderen har aldersrelaterede 
smerter i benene. De er ikke i stand 
til at dyrke jorden og det er meget 
svært for dem at tage vare på bør-
nebørnene. Naboerne i landsbyen besluttede at hjælpe ved at 
bygge et midlertidigt hus til familien.

•  Medarbejderen fra Racobao konstaterede at huset var i meget 
dårlig stand og at det var utæt i regntiden.

•  Familien har ingen stabil indtægtskilde, men ejer et lille stykke 
land og det område hytten er bygget på. De har ikke noget 
latrin eller køkken.

Levestandarden for denne familie er derfor meget ringe og de har i den grad brug for hjælp.

20
21

A

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

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 25 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 Katakoba
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SIDSTE NYT  
1. marts er solgt 

22  af de 40
anparter!

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. 

AFRIKAMARKED
Velkommen til åbent hus med salg af afrikanske varer  
fredag d. 26. og lørdag d. 27. marts 2021 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.
HUSK dit mundbind.

Hvis der stadig er restriktioner, 
bliver det med tilmelding

20 % rabat ved  

køb over 500 kr.
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Kommende studietur
Vi tør ikke satse på at det bliver muligt at rejse til Uganda i 
efteråret med en gruppe. Der er for mange usikkerhedspunk-
ter og flybilletterne skal desværre bestilles i rigtig god tid for 
at opnå den bedste pris. Vi må satse på en tur i 2022, så vi må 
bede om tålmodighed fra dem der havde meldt sig i 2020.

Indhold i dette blad
Vi bringer Josephines årsberetning for 2020 samt artikel fra 
Masomo om udfordringerne i coronatiden. Læs også om va-
niljedyrkning i Uganda og det samarbejde vi håber at få med 
Social Vanilla. Vi mødte John første gang ved studieturen i 2011 
og siden kom han med i The Pearls – koret som var i Danmark 
i 2012. Læs hvordan det går ham i dag.

Sogneindsamling
I år bliver Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling digital. Det 
er stadig for usikkert at gå fra dør til dør og bede om bidrag. 
Børn i Afrika vil hjælpe med at skaffe midler til fattige som 
er ramt af både klimaforandringerne og coronakrisen. Ved at 
indbetale et bidrag på et bestemt link kan du hjælpe med at nå 
op på de 5.000 kr. vi har satset på at nå. Se nærmere på side 
14 eller brug linket indsamling.noedhjaelp.dk/participant/born-
i-afrika-samler-ind

Danmarksindsamlingen
Årets store TV/radio indsamling i januar til coronakrisens 
børn, gav et overvældende resultat på over 120 millioner 
kroner. Ca. 50% mere end sidste års resultat, hvilket er 
meget flot. Det bekræfter en ofte set tendens til, at vi 
som mennesker faktisk er allermest villige til at hjælpe når 
der er økonomis krise i eget samfund. Desværre kan BiA 
ikke søge om del i disse midler, men kan glæde os over at 
pengene når ud til dem der har mest brug for dem rundt 
i verden.

Årets generalforsamling
Datoen er allerede på plads, nemlig mandag d. 25. oktober kl. 
19 i Vangede Kirkes lokaler. Lad os håbe at vi til den tid godt 
kan mødes fysisk.

For anden gang har Folkekir-
kens Nødhjælp måttet opgive 
at gå fra dør til dør for at sam-
le ind til verdens fattigste. I 
stedet er Sogneindsamlingen 
blevet omformet til en digital 
indsamling, hvor et sogn, en 
støttekreds, familie eller for-
ening kan oprette og følge sin 
egen indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp.  
Og der er brug for alle bidrag. Lige nu står pro-
blemerne i kø for verdens fattigste. Mens klima-
forandringernes konsekvenser er en realitet, har 
corona været med til at forværre problemer, der 
eksisterede i forvejen. Det mærkes i store dele 
af Afrika, hvor ikke alene Sydafrika, men også 
Zimbabwe, Uganda og Kenya er hårdt ramt af 
både klimaforandringer og pandemien.  

En af dem, som kan mærke disse konsekven-
ser på egen krop er Aminit fra Kenya. Klimafor-
andringerne betyder kamp om ressourcerne i 
det nordlige Kenya, samtidig med at corona gør 
sit indtog i landet. Aminit og hendes familie er 
hårdt ramt, og hun er derfor nødt til at hjælpe 
sin far med at fiske.  

Børn i Afrikas støtte til Folkekirkens Nød-
hjælp er med til at hjælpe familier som Aminits’ 
til at finde en bæredygtig levevej: 

• skaffe adgang til rent drikkevand, så ingen 
må tørste

• etablere små køkkenhaver i flygtningelejre, 
der sikrer varieret kost.

• plante træer, der sikrer et bedre klima og en 
grønnere fremtid. Det sker bl.a. i Uganda

• få oplysning, værnemidler og anden coro-
na-relateret støtte

Børn i Afrika støtter op om Folkekirkens Nødhjælp. Derfor har vi oprettet vores egen BiA-indsam-
ling, som du kan sende et bidrag til og meget gerne dele indsamlingen på facebook og i dit netværk.

Den digitale indsamling gør det på en gang muligt at se vores fælles Børn i Afrika støtte, og at 
det enkelte bidrag bliver registreret med mulighed for at få skattefradrag.  

Børn i Afrika indsamlingen:  
indsamling.noedhjaelp.dk/participant/born-i-afrika-samler-ind

Folkekirkens Nødhjælp samler ind digitalt Folkekirkens Nødhjælp samler ind digitalt 

BLIV HJEMME – STØT UDEBLIV HJEMME – STØT UDE
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”Med Guds hjælp vil jeg blive til noget her i livet” 
siger John



BØ
RN

 I A
FRIK

A

5

”Du kan trække et dyr til truget, men du kan ikke tvinge det 
til at drikke”. Sådan lyder både et ugandisk og et gammelt 
dansk ordsprog. Man kan tolke det således, at vi kan hjæl-
pe hinanden på forskellig vis, men vi må også hver især gøre 
vores for at forbedre egne levevilkår. Hos Børn i Afrika gør 
vi det bedste for at uddanne støttemodtagerne ved at betale 
deres skolepenge, give dem skolematerialer og dække deres 
forskellige grundlæggende behov. Derudover giver vi vores 
støttemodtagere uddannelse i form af forskellige workshops, 
der har til formål at udstyre dem med kompetencer og viden, 
som de kan bruge til at skaffe sig et levebrød. 

Efter at vores støttemodtagere blev sendt hjem fra skolerne 
i marts 2020 på grund af Covid-19 pandemien, har vi opfordret 
dem til at overholde de almindelige sikkerhedsprocedurer, fort-
sætte med at repetere deres lærebøger og holde sig beskæf-
tigede for at undgå at komme i problemer, da ”lediggang som 
bekendt er roden til alt ondt” – også et internationalt ordsprog.

Johns historie
Johns Muhwezi er i dag 19 år. Hans far døde i 2004, og han 
boede sammen med sin mor og sine søskende i en meget sim-
pel ”hytte”, hvis dør bestod af sække og bananfibre (se foto). 
Studitursgruppen mødte hans familie i 2011 og Børn i Afrika 
besluttede at hjælpe denne familie.

I 2011/12 byggede Børn i Afrika et beskedent toværelses 
hus med køkken, toilet, badeværelse og en vandtank til fami-
lien, og dette forbedrede deres levestandard væsentligt. Mo-
deren fik en solcellelampe som kunne hjælpe med lys og hun 
kunne tjene lidt på at oplade landsbyens mobiltelefoner. Se-
nere fik familien en cykel til fælles brug.

John har fået støtte fra Børn i Afrika siden 2012 og har rejst 
med Pearl Children's Choir til Danmark på korturné i 2012. 

Mens han var i Danmark, omkom 
hans 19-årige storebror ved en 
ulykke, hvor han faldt ned fra en 
lastbil i fart. Ud over det forfær-
delige ved ulykken, forværrede 
det også familiens situation, fordi 
storebroderen var den der skulle 
hjælpe med at forsørge familien.

John selv var 11 år, da han gik 
i Primary 3, fordi han på grund 
af en række familiemæssige ud-
fordringer kom sent i skole. Efter 
at have gennemført grundskolen 
på Lornard Ruta Primary School 
i Lyantonde, rykkede han op i Se-
condary, og han er i øjeblikket i 
Senior 3 på Hope Integrated Se-
condary School.

John og Covid
John har lige som andre støtte-
modtagere formået at repetere 
sine lærebøger og holde sig be-
skæftiget med forskellige aktiviteter såsom husarbejde, gra-
vearbejde og hjælp til forskellige byggeaktiviteter så som at 
blande sand og slæbe mursten.

”Her i Covid-19 perioden har jeg været involveret i mange 
aktiviteter, hvor jeg har lært så meget om byggeri og samtidig 
tjent penge for at hjælpe min familie og dække mine personlige 
fornødenheder.”

"Jeg er den, jeg er i dag, på grund af støtten fra Børn i Afrika. 
Jeg vil virkeligt ikke skuffe jer, og med Guds hjælp vil jeg blive til 
noget her i livet."

Som organisation bliver vi meget glade, når vores unge 
involverer sig i forskellige produktive aktiviteter, der gør dem 
travle på en god måde. Vi arbejder tålmodigt med vores un-
ge støttemodtagere med løbende rådgivning om forskellige 
aspekter af deres liv og med at give dem endnu en chance for 
at rette op på ting, som er gået galt for dem. 

Der er så mange unge i Uganda, som er frustrerede, fordi de 
ikke har fået chancen for at få en eller anden form for uddan-
nelse. Nogle kan ikke læse og skrive, og nogle har som følge 
heraf tilsluttet sig dårlige grupper af jævnaldrende og er endt 
på stoffer og indblandet i andre usunde aktiviteter, særligt ty-
veri og i værste fald kidnapning og mord. De misbruges ofte 
af hjerteløse voksne, der ikke har nogen kærlighed til menne-
skeheden eller den kommende generation.

Hos Børn i Afrika er det vores pligt at fortsætte med at vej-
lede vores unge gennem rådgivningssessioner og ved at give 
dem forskellige færdigheder.

Med Guds hjælp vil vi i fremover nå ud til endnu flere unge 
mennesker, som har brug for vores hjælp.

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

”Med Guds hjælp vil jeg blive til noget her i livet” 
siger John

Johns mor med de tre yngste søskende i 2011 foran den faldefærdige 
hytte de boede i. Stort billede: i 2012 stod det nye hus færdigt

John i dag - 10 år efter

John i midten på skolebænken da vi så ham første gang i 2011. Der var ikke 
råd til skoleuniform
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Af Josephine Nakanwagi, BiAs medarbejder i  Uganda - oversat af Mette Herskind

I september var de fleste virksomheder startet op igen. Det samme var gældende for undervisning i kandidatklasser 
og af studerende på deres afsluttende år på højere læreanstalter. Børn i ”Primary 7” skal til deres afsluttende eksa-
mener den 30. og 31. marts 2021. ”Senior 4” starter igen fra 1. april til midten af april, og ”Senior 6” starter i midten 
af april og slutter i begyndelsen af maj 2021. Eleverne i P.6, S.3 og S.5 kommer tilbage den 1. marts 2021, P.4 og P.5 
den 12. april, P.1, P.2 og P.3 den 21. juni, S.1 den 19. april og S.2 den 18. Børn i børnehaveklasserne skal undervises 
hjemme, mens regeringen planlægger at købe vacciner.

Ifølge præsidentens tale den 4. februar 2021 vil vi få nogle doser vaccine inden udgangen af marts. De er øremærket 
til folk i risikogruppen, så som sundhedspersonale, ældre, sikkerhedsofficerer og lærere.

Midt i alt det ovenfor beskrevne har uganderne bestemt hvem, der i perioden 2021-2026 skal være deres ledere lige fra 
posten som præsident til stillingerne som ledere af de lokale råd. Tiden op til valget var præget af trusler, vold, tåregas 
og spændinger, og det kom dertil, at Internettet lukkede, så vi som borgere blev afskåret fra verden omkring os. Val-
get blev vundet af den siddende præsident, Hans Excellence Yoweri Kaguta Museveni, og modkandidaten Sentamu 
Robert Kyagulanyi har nu indledt en retssag, der bestrider valgresultatet. Må Gud være Uganda nådig.

Sidste nyt fra Uganda



Forårskonkurrence
Svar på nedenstående 13 spørgsmål og send svaret 
til karstendam30@gmail.com. Vi trækker lod blandt de 
rigtige besvarelser og har 3 fine ting i form af ugandiske 
kurve og salatbestik. De fleste svar kan findes i dette 
blads artikler eller eventuelt på hjemmesiden. Sidste frist 
for indsendelse af løsninger er 1. april.

1. Hvor mange skoler i Uganda havde glæde af vores 
blyantsprojekt i 2020?

2. Hvor mange børn har i 2020 modtaget donationer i 
form af bøger, kuglepenne og blyanter?

3. Hvad koster en coronatest i Uganda (cirka)?
4. Hvor mange børn har i 2020 fået betalt skolepenge af 

BiA?
5. Hvor mange familier har Masomo i 2020 hjulpet med 

majsmel, olie, sukker, bønner og sæbe?
6. Hvem blev ved præsidentvalget i januar 2021 

genvalgt efter 35 år ved magten i Uganda?
7. Hvor gammel er Ugandas genvalgte præsident?
8. Hvad hedder Børn i Afrikas samarbejdspartner 

i Rakai/Lyantonde, som hjælper med bl.a. vore 
byggeprojekter?

9. Hvad hedder vores eneste lønnede medarbejder i 
Uganda?

10. Hvornår er dette års generalforsamling i BiA planlagt 
til? 

11. Hvor mange penge blev der i år samlet ind i alt ved 
Danmarksindsamlingen?

12. Hvilken værdi har en anpart til et husbyggeri?
13. Hvor mange anparter skal Børn i Afrika sælge før et 

husbyggeri kan sættes i gang?
14. Hvor lang tid tager processen med at tørre 

vaniljestænger?
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Bestyrelsen har modtaget 
Josephines årsberetning for 
2020. Nedenfor følger et re-
ferat af årsberetningen

Formål
Årsberetningen er rettet til alle, som er interes-
serede i Børn i Afrikas arbejde, herunder særligt 
organisationens sponsorer. Årsberetningen har 
til formål at give et overblik over begivenheder, 
aktiviteter, resultater og udfordringer samt at 
evaluere Børn i Afrikas arbejde i 2020.

Næstformandens besøg
I februar måned besøgte den danske næstfor-
mand, Birgitte Bech, Uganda i 26 dage. Under 
hendes ophold blev der afholdt flere møder, her-
under et med Pearl-forældre fra Lira, Amuria og 
Lyantonde. Birgitte Bech hjalp med at afklare en 
række spørgsmål, særligt vedrørende økonomi 
og legater. Derudover besøgte hun en række pro-
jekter, f.eks. skoler der har modtaget støtte, og 
hjalp med administrative spørgsmål, herunder 
bl.a. problemer med pengeoverførsler samt af-
klaring af det antal støttemodtagere, som skal 
nås, og hvilke skoler, der skal støttes via blyant- 
og taskeprojektet. Birgittes besøg er altid til stor 
hjælp, især i forhold til fastlæggelse af retnings-
linjer og prioritering af årets aktiviteter.

Aktiviteter
Blyant- og taskeprojektet:
Gennem blyant- og taskeprojektet uddeles der 
bl.a. bøger, kuglepenne, geometrisæt, skoleta-
sker, hygiejnebind, bolde, sportstøj og majsmel. I 
år 2020 blev der således uddelt bøger, kuglepen-
ne, blyanter, geometrisæt og bolde til 27 skoler, 
nemlig 10 i Lyantonde, 10 i Wakiso og 7 i Buso-
gas østlige del. På hver af de 27 skoler fik 50 
elever en donation bestående af 6 bøger, 2 kug-
lepenne og 2 blyanter. Derudover fik 100 elever 
fra skolerne i Kyakakala og Buluya skoletasker. 
Endelig fik hver af de 27 skoler 2 bolde, en bold 
til netball til pigerne og en fodbold til drengene.

Legater:
Der blev ydet legater til 150 studerende i 1. seme-
ster og til 50 afgangselever fordelt på forskellige 

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

JOSEPHINES ÅRSBERETNING FOR 2020
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årgange i 2. semester. I 2020 fik de studerende ikke formelle 
karakterblade, da deres undervisning var stærk påvirket af 
Covid-19 pandemien. 

Opførelse af hus:
Det lykkedes at yde støtte til opførelsen af Tendos hus (do-
neret af Rotary på  Samsø). Familien har kun ét medlem med 
normalt syn, mens de resterende har synshandicap (er blin-
de). Familien fik et 3-værelses hus med køkken, toilet og ba-
deværelse, en vandtank, to madrasser, to tæpper, myggenet, 
dunke, baljer og andre husholdningsredskaber, hvilket bidrog 
til at forbedre deres levestandard.

Andre møder:
Der blev afholdt flere møder, startende med mødet i februar 
med forældrene til Pearl-børnene fra Lira, Amuria og Lyan-
tonde. Det var det andet møde af sin slags siden 2013, da Pe-
arl-børnekoret vendte tilbage fra Danmark. Der blev også holdt 
skolestartmøder i 1. semester med alle de børn fra forskellige 
skoler, som modtager støtte fra Børn i Afrika. I 2. semester blev 
der afholdt enkelte møder med afgangselever under iagttagel-
se af gældende sikkerhedsprocedurer for at undgå spredning 
af Covid-19. Alle disse møder hjalp både ledelsen og støtte-
modtagerne med at samarbejde, dele ideer, give vejledning 
og – så vidt muligt – få afklaret de spørgsmål, der måtte være. 

Covid-19 undersøgelse:
Der blev gennemført en Covid-19 undersøgelse blandt støtte-
modtagerne og deres familiemedlemmer. Der blev udarbejdet 
et spørgeskema, der havde til formål at skabe bevidsthed om 
Covid-19 og dens umiddelbare og langsigtede virkninger. Spør-
geskemaet havde desuden til formål at finde ud af, hvordan 
støttemodtagerne brugte deres tid under den lange Covid-19 
periode. Hensigten med undersøgelsen var at hjælpe med at 
holde kontakten til støttemodtagerne.

TV-talkshows:
Børn i Afrika blev fem gange inviteret til at være med på Bu-
kedde Television, der hører under Vision-gruppen, for at dele 
og diskutere forskellige emner i relation til børn, f.eks. bør-
nearbejde, vold i hjemmet, råd om hvordan man skal passe 
på børn i hjemmet, bedre måder at opdrage på og respekt for 
bl.a. de ældre. Disse programmer blev finansieret af Democra-
tic Governance Facility, og det var en mulighed for at dele og 
interagere med forskellige andre interessenter.

Rådgivning og vejledning:
Børn i Afrika har fortsat med at tilbyde rådgivning og vejled-
ning ikke kun til støttemodtagerne, men også til andre, som har 
bedt om hjælp. Denne aktivitet bidrog til at vejlede støttemod-

tagerne, andre unge og familier fra forskellige samfundslag.
Bemærk, at alle de nævnte aktiviteter er blevet gennemført 

under iagttagelse af gældende Covid-19 sikkerhedsprocedurer.

Resultater
Børn i Afrika har i 2020
• uddelt skolemateriale til 27 skoler, hvilket kom 1350 ele-

ver til gode
• betalt skolepenge for 150 studerende
• forbedret levestandarden for Tendos familie ved at byg-

ge et hus til dem og give dem basalt husholdningsudstyr
• afholdt tre forældremøder og seks møder med støttemodtagere
• højnet støttemodtagernes opmærksomhed på Covid-19 

med en Covid-19 undersøgelse og holdt dem beskæftige-
de især under nedlukningen af samfundet

• optrådt på Bukedde TV og dermed fået mulighed for at 
interagere med forskellige interessenter og dele Børn i 
Afrikas synspunkter og ideer med forskellige mennesker

• og løbende tilbudt rådgivning og vejledning.

Udfordringer
Der var udfordringer med overførsel af penge, især i begyn-
delsen af året. Desuden blev ikke alle planlagte aktiviteter 
gennemført som følge af Covid-19 pandemien, heriblandt ud-
deling af skolematerialer i anden halvdel af året. 

 
Konklusion
Børn i Afrika vil gerne udtrykke sin taknemmelighed over 
den kærlighed og støtte, som organisationen har modtaget 
fra sine interessenter. Det er organisationens ønske, at alle 
børn i Afrika når deres fulde potentiale. Børn i Afrika beder 
for et bedre år i 2021.

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

JOSEPHINES ÅRSBERETNING FOR 2020

5 af de unge mennesker som hjælper Josephine af og til. Nr. 2 fra venstre 
er John - se side 5
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Ugandisk vanilje dyrket af småbønder
Vanilje er et af verdens mest populære krydderier 
og priserne kan til tider være lige så høje som sølv. 
Uganda er et af de lande, der har det bedste poten-
tiale for at dyrke vanilje af høj kvalitet og mange 
småbønder har derfor kastet sig ud i vaniljeproduk-
tionen. Dyrkningen af vaniljen kræver stor erfaring 
og er tidskrævende da hver vaniljeblomst skal hånd-
befrugtes og vaniljen blomstrer kun en dag pr. sæ-
son. Desværre er det ikke altid at småbønderne får 
det optimale ud af deres forretning. De er ofte svagt 
positioneret på markedet og løber ind i problemer 
med tyveri og dårlige handelsforhold.  

Social Vanilla - bringer ansvarlig smag til 
kunderne
Social Vanilla er en dansk virksomhed, der impor-
terer ugandisk kvalitets vanilje til det europæiske 
marked i form af vaniljestænger, vaniljepulver og 
vaniljesukker. I et tæt samarbejde med deres lokale 
partner og småbønderne i Uganda, arbejder Soci-
al Vanilla på at løse problemstillingerne i vaniljens 
værdikæde. Missionen er at skabe værdi i hele vo-
res værdikæde, så alle får gavn af vaniljeindustrien.

Nillavan
Social Vanilla har et tæt partnerskab med Nillav-
an, en engelsk-ugandisk virksomhed, der har base 
i Uganda. Nillavan er drevet af to ugandiske søstre 
og har en lang historie i den ugandiske vaniljeindu-
stri og stor erfaring med vaniljetørring. Tørringen 
af vaniljen er en tidskrævende proces der kan tage 
op til 4-6 mdr. hvor vaniljen skiftevis tages ud i so-
len og tørre og pakkes ind i tæpper og fermenterer. 
Det kræver mange arbejdstimer og stor erfaring at 
tørre vaniljen og Nillavan har brugt årevis på at raf-
finere denne proces. 

En hjælpende hånd til småbønderne
I samarbejdet med Nillavan tilbyder Social Vanilla 
også landbrugstræning og finansiel støtte til små-
bønderne, så de kan optimere deres produktion og 
forretning, men også for at sikre et miljømæssigt 
bæredygtigt landbrug. Social Vanilla tilbyder små-
bønderne indkøbspriser, der er i overensstemmelse 
med Fair Trades ”Living income Reference Prices”. 

Læs mere om Social Vanilla og se hvor vaniljen 
kan købes på www.socialvanilla.dk

SOCIAL VANILLA
Ansvarlig Vanilje Smag

Casper Scheibye, Amie N´Dong og Mikael Mortensen
- Social Vanilla teamet

Af Amie N´Dong
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Kommentar
Børn i Afrika håber på lidt længere sigt at kunne sam-
arbejde med Social Vanilla. Vi har holdt et møde med 
Amie N´Dong – en af grundlæggerne - og talt om mulig-
heden for at enkelte af vore unge støttemodtagere ville 
kunne oplæres og få arbejde med tørring af vanilje hos 
Nillavan, der har en tørringscentral tæt på Kampala.

SOCIAL VANILLA
Ansvarlig Vanilje Smag

Vanilje-bonde fra Uganda
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Tanker fra MasomoTanker fra Masomo
 

Det er nok unødvendigt at nævne, at 
2020 har været et noget anderledes og 
besværligt år.
 
Børnene i Uganda startede i skole, og alt var fint. De blev 
sendt hjem den 18. marts. Ugen efter at Danmark lukkede. 

Offentlig transport, brug af egen bil, udgangs forbud fra 
19 – 06 om morgenen. Alt blev lukket.  Det virkede godt, for 
Covid -19 hører man ikke meget om. Der er ikke massegra-
ve som i andre lande. Folk bruger masker, og der er stadig 
udgangsforbud fra 21 – 06.  I Danmark er vi ikke vant til 
uventede dødsfald. I Uganda er det en del af hverdagen – 
også før Corona. Det er ikke kulturen at man spørger om 
dødsårsagen. 

Indrejseregler til Uganda
En Covid-19 test koster 500 - 700 kroner, så det er mest ud-
lændinge og meget velhavende, som bliver testet. Derfor er 
statistikken ikke fyldestgørende. 

Lander man i Entebbe lufthavn, skal man vise en max 
120 timer gammel negativ test, så kommer man ind. I be-
gyndelsen af 2020 skulle man 14 dage i karantæne, før man 
fik lov til at bevæge sig rundt. Nu giver en negativ test ad-
gang uden restriktioner. Det er p.t. lidt mere besværligt at 
komme retur til Danmark.

Skolegang under nedlukning
I løbet af året begyndte børnene i kandidatklasserne Pri-
mary 7, Senior 4 og Senior 6 at få undervisning. Man har 
prøvet at undervise børnene i de andre klassetrin på for-
skellig måde, og skolerne kræver skolepenge som om intet 
var sket.  Skoleåret er blevet rykket, så alle børn skal starte 
igen i marts 2021. Regeringsskolerne har problemer, da en 
del lærere har fundet andet arbejde og meget af inventaret 
på skolerne er forsvundet. Det bliver ikke let at motivere 
børnene til at komme tilbage til en lang skoledag efter det 
frie liv. Mange har været arbejdskraft for deres forældre, 
som ikke har let ved at slippe dem. Selv om jeg ikke har 
haft mulighed for at rejse til Uganda og selv udbetale pen-
gene og følge op på projekterne, er det lykkedes at hjælpe 
via gode venner.

I 2020 er knap 279 børn kommet i skole og 10 under 
uddannelse. 

Støtte med mad til de allerfattigste.
I Uganda findes ingen hjælpepakker. Masomo arbejder 
blandt de allerfattigste og det har været meget nødvendigt 
at hjælpe med det helt basale og ikke starte nye store pro-

Vand - åren gav meget mere vand end forventet. Alle klappede da 
de så vandsøjlen.

Af Jonna Kildebogaard
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Tanker fra MasomoTanker fra Masomo

jekter. I april 2020 var krisen alvorlig i slummen, og omkring 
300 familier fik hjælp – olie, sukker, majsmel, bønner og sæbe. 
I december fik 300 familier på øen Kalangala samme portion. 
Børnefængslet har fået ekstra mad flere gange og en sodavand 
til børnene til jul. Børnehjemmet M-LIsada har haft 2-3 gange 
så mange børn, som der er plads til. Politiet har bragt gade-
børn til hjemmet, og Masomo har betalt mad hver måned. For 
M-Lisada har det været en stor opgave med så stor en gruppe 
utilpassede børn. Stifteren af børnehjemmet har været i radio-
en for at fortælle om de børn, som opholder sig der. Han håber 
på den måde at finde forældre eller pårørende, så børnene kan 
komme tilbage. Nogle af børnene er rendt væk, mens andre er 
blevet forladt af familien. Det er et stort og vanskeligt arbejde 
med genforeningen.

Mange familier blev smidt ud af deres hjem (værelser). 
Og fordi al offentlig transport var stoppet, kunne de ikke ta-
ge hjem til landsbyen. Befolkningen sulter, de er så fattige at 
det er svært at forstå.

Rent vand til en skole plus lokalbefolkningen.
Det største lyspunkt blev da Masomo fik en donation til en 

vandpumpe i december. En  skole i Bombo var lukningstruet, 
fordi der ikke var vand. Ved boringen i december ramte man 
en vandåre, som kunne give omkring 4.000 liter i timen. Det 
er mere end ved de andre vandpumper Masomo har fået lavet. 
For at udnytte den store vandmængde skal der bruges en kraf-
tigere pumpe, flere solcelle paneler og en ekstra tank. Befolk-
ningen i området har kun adgang til vand fra et lille, snavset  
vandløb, og vi besluttede derfor at lave et ekstra aftapnings-
sted for de lokale. Det var muligt at reducere udgifterne lidt 
ved at bruge genbrugsrør, men det er nok for risikabelt. Det 
er et stort ønske, at der er rent vand når skolebørnene starter 
igen. Ethvert bidrag til vandpumpen kan  hjælpe denne proces.

Familiesammenføring
Donation til Masomo vil også blive brugt til at genforene børn 
fra M-Lisada med deres pårørende. Børnene bliver ikke sendt 
afsted uden hjælp til familien.

Støttemuligheder:  Se side 15

Både skolen og befolkningen i området får vand fra denne bæk.



For anden gang har Folkekir-
kens Nødhjælp måttet opgive 
at gå fra dør til dør for at sam-
le ind til verdens fattigste. I 
stedet er Sogneindsamlingen 
blevet omformet til en digital 
indsamling, hvor et sogn, en 
støttekreds, familie eller for-
ening kan oprette og følge sin 
egen indsamling til Folkekir-
kens Nødhjælp.  
Og der er brug for alle bidrag. Lige nu står pro-
blemerne i kø for verdens fattigste. Mens klima-
forandringernes konsekvenser er en realitet, har 
corona været med til at forværre problemer, der 
eksisterede i forvejen. Det mærkes i store dele 
af Afrika, hvor ikke alene Sydafrika, men også 
Zimbabwe, Uganda og Kenya er hårdt ramt af 
både klimaforandringer og pandemien.  

En af dem, som kan mærke disse konsekven-
ser på egen krop er Aminit fra Kenya. Klimafor-
andringerne betyder kamp om ressourcerne i 
det nordlige Kenya, samtidig med at corona gør 
sit indtog i landet. Aminit og hendes familie er 
hårdt ramt, og hun er derfor nødt til at hjælpe 
sin far med at fiske.  

Børn i Afrikas støtte til Folkekirkens Nød-
hjælp er med til at hjælpe familier som Aminits’ 
til at finde en bæredygtig levevej: 

• skaffe adgang til rent drikkevand, så ingen 
må tørste

• etablere små køkkenhaver i flygtningelejre, 
der sikrer varieret kost.

• plante træer, der sikrer et bedre klima og en 
grønnere fremtid. Det sker bl.a. i Uganda

• få oplysning, værnemidler og anden coro-
na-relateret støtte

Børn i Afrika støtter op om Folkekirkens Nødhjælp. Derfor har vi oprettet vores egen BiA-indsam-
ling, som du kan sende et bidrag til og meget gerne dele indsamlingen på facebook og i dit netværk.

Den digitale indsamling gør det på en gang muligt at se vores fælles Børn i Afrika støtte, og at 
det enkelte bidrag bliver registreret med mulighed for at få skattefradrag.  

Børn i Afrika indsamlingen:  
indsamling.noedhjaelp.dk/participant/born-i-afrika-samler-ind

Folkekirkens Nødhjælp samler ind digitalt Folkekirkens Nødhjælp samler ind digitalt 

BLIV HJEMME – STØT UDEBLIV HJEMME – STØT UDE
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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: CS Grafisk 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     
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. 

Er du ikke medlem endnu?
Ved et medlemsskab er du er med til at sikre foreningens virke og som 
medlem vil du modtage foreningens medlemsblad, der udkommer 3 gange 
om året. To blade med posten og et blad online.  Endvidere er du med til 
at sikre, at vi som organisation fortsat kan opretholde skattefradragsret 

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



Ssemakula Katakoba (85 år) er gift med Bonnabaana Teleza (83 år) og de bor i Kalegeero landsbyen i  
Lyantonde distrikt.  Familien blev fundet af Racobaos medarbejdere i november 2020 og de bedøm-
mer familien som meget sårbar.

• Efter Nalugave Margrets død af HIV/AIDS i 2017 blev hendes 6 børn 
overladt i bedsteforældrenes varetægt, da der ikke var andre mulige fami-
liemedlemmer, der kunne tage over. Børnene er i dag henholdsvis 15, 12, 8, 
7, 5 og 5 år gamle, idet de to yngste er tvillinger.

• Bedsteforældrene kender ikke den biologiske far eller børnenes hiv-status.
•  Bedstefaderen er næsten døv og 

bedstemoderen har aldersrelaterede 
smerter i benene. De er ikke i stand 
til at dyrke jorden og det er meget 
svært for dem at tage vare på bør-
nebørnene. Naboerne i landsbyen besluttede at hjælpe ved at 
bygge et midlertidigt hus til familien.

•  Medarbejderen fra Racobao konstaterede at huset var i meget 
dårlig stand og at det var utæt i regntiden.

•  Familien har ingen stabil indtægtskilde, men ejer et lille stykke 
land og det område hytten er bygget på. De har ikke noget 
latrin eller køkken.

Levestandarden for denne familie er derfor meget ringe og de har i den grad brug for hjælp.

20
21

A

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

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 25 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 Katakoba

BYG E
T HUS

  

En anp
art kos

ter 850
 kr.    

Indbet
al på b

ankko
nto 

2348-5
90685

1158

SIDSTE NYT  
1.  marts er solgt 

22  af de 40
anparter!


