Børn i Afrika
Årsberetning for foreningsåret 2020-2021
Det er nok ikke nogen overraskelse at også det forløbne foreningsår har været præget af coronapandemien. Dette gælder i Danmark, men ikke mindst i Uganda hvor vi arbejder. Skolerne i landet har
været lukkede i flere omgange – nogle børn har ikke været i skole i 1 ½ år - mens pandemien har haft sine
bølger og lige nu er børnene også hjemsendt og venter på at starte - forhåbentlig i januar 2022. Dette har
betydet at vores projektmedarbejder Josephine ikke har kunnet tage ud i landet i samme omfang som
normalt, for at besøge de mange skoler vi yder støtte til. Dog lykkedes det i de første 4 måneder af 2021 at
nå ud til 27 skoler, selv om kun eleverne i P6 og P7 var begyndt i skolen igen. Blyantsprojektet har derfor
været delvist underdrejet og vi har måttet arbejde på alternative måder. Dels har Josephine prøvet at nå de
skolebørn der bor i nabolaget eller i en afstand der var overkommelig og dels har hun brugt telefon og
nogle gange også pc til at kommunikere med vore sponsorbørn. De har fået råd og vejledning omkring
deres situation nu hvor de er hjemsendt. Råd om beskæftigelse, om at repetere skolestoffet og i det hele
taget har de fået et lyttende øre til deres forskellige problemer. Vi har besluttet at yde ekstraordinær støtte
til de fattige skoler når de for alvor skal i gang igen. Støtten bliver i form af majsmel til de daglige
frokostmåltider – på den måde håber vi at medvirke til at børnene møder op igen. Det lykkedes også at
samle 30 deltagere til en workshop på kontoret i Kampala over 2 dage i maj måned, hvor også vores
næstformand deltog online i 3 timer.
Mange familier i byerne havde problemer med at skaffe føde nok, bl.a. fordi de var hjemsendt fra arbejde
uden løn. Man har jo ikke samme sikkerhedsnet i Uganda som vi kender fra Danmark. Vi valgte derfor at
bruge nogle af de opsparede midler til at uddele fødevarer i maj og juli 2021 – både i Rakai og i Kampala.
En studietur var planlagt til efteråret 2020, men måtte selvfølgelig også aflyses selv om der var tilmeldt 15
deltagere. Vi håber naturligvis at kunne gennemføre en studietur – måske i efteråret 2022.
Heller ikke det snart traditionsrige besøg i Uganda af vores næstformand Birgitte Bech, lod sig gennemføre i
2021. Til gengæld har Birgitte så holdt løbende kontakt med Josephine gennem telefonen (Whats app) og
online møder cirka hver 14. dag. Også et bestyrelsesmøde med den ugandiske bestyrelse blev afholdt i april
online (via Meet). Vi har også holdt løbende online bestyrelsesmøder her i Danmark i de perioder hvor vi
ikke kunne mødes fysisk.
To byggeprojekter blev færdiggjort i det forløbne år. Dels huset til den 87-årige Evelyn der lever med sin
aids-syge datter og et barnebarn og dels til Katakoba og hans hustru (85 og 83 år) der lever med 6
børnebørn. Det igangværende projekt omkring et hus til Tereza har p.t. fået solgt 12 anparter, så der er et
stykke vej igen.
Den 27. november i år afholder Sorgenfri Kirke sit årlige julemarked. I år har de besluttet at en stor del af
overskuddet skal gå til et byggeprojekt hos Børn i Afrika. Vi har derfor fået Racobao til at finde et egnet
projekt og det bliver et hus til enken Aidah på 73 år der lever med sine 4-årige tvillingebørnebørn.
Siden sidste års generalforsamling har vi udsendt 3 medlemsblade – to på papir og det seneste elektronisk.

Af foredrag har der på det seneste været afholdt et i Sorgenfri (som optakt til deres indsamling ved
julemarkedet) og et i Blixen-klubben i Hellerup. Ved det sidste var der flere der ønskede at blive orienteret
når næste studietur kommer i støbeskeen.
For nylig er vores projektbil i Uganda brudt sammen og den kan ikke repareres. Vi har forhandlet en aftale
med Josephine, idet bilen jo også benyttes til privatkørsel af hende og børnene.
Af arbejdet i bestyrelsen kan jeg i tilfældig rækkefølge nævne følgende stikord:
•

Fordeling af Eriks mange opgaver

•

Forsøg på forbedret brug af de sociale medier (et lille udvalg har været nedsat)

•

Fonde der eventuelt kan benyttes til ansøgninger fra BiA

•

Ny hjemmeside med bedre mulighed for at give gaver online

•

Masomos arbejde i Uganda (og samarbejdet med Masomo)

•

og selvfølgelig også i år coronasituationen i både Danmark og Uganda og hvad deraf fulgte af
beslutninger

•

medlemsbladene

For Masomo var 2020 selvfølgelig også et anderledes og besværligt år. På grund af Corona var Jonna kun i
Uganda to gange i begyndelsen af 2020. Det gjorde det sværere at følge op på aktiviteterne, og samtidigt
måtte nogle af de lovede projekter udsættes til 2021, fordi der i stedet var behov for basal ”Corona-hjælp”.
279 børn startede i skole i februar 2020, og de har været inde og ude af skolen. Elever på afsluttende
klassetrin har fået lov til at fortsætte. 10 fortsatte deres uddannelse. Da alt lukkede ned, kunne folk i
slummen ikke tjene penge ved at sælge tomater, chapati mm., og på øen Kalangala svigtede
turistindtægterne. Det var derfor nødvendigt at hjælpe med mad – majsmel, ris, olie, sukker og sæbe. I alt
250 familier i slummen i Katwe og omkring 200 familier på Kalangala har fået mad fra Masomo.
Under Coronaen blev gadebørnene fjernet fra gaderne i Kampala, og mange havnede i børnefængslet uden
for Kampala. Regeringen øgede ikke leveringen af mad tilsvarende, så Masomo støttede også der med
tilskud til mad. De gadebørn, som ikke kom i børnefængsel, kom fx på M–lisada, som Masomo har støttet i
mange år. De plejer at tjene penge ved at spille og optræde ved forskellige arrangementer, men alt blev
lukket ned. Masomo har derfor støttet med mad, medicin og tøj gennem hele 2020. Mange familier
mistede deres indtægt, og præsidenten opfordrede udlejerne til at være tålmodige med at indkræve
husleje. Men heller ikke udlejerne kunne klare at leve uden husleje i mange måneder. Der har derfor været
behov for at betale husleje til mange fattige familier, så de ikke måtte leve på gaden.
Det største lyspunkt kom, da det blev muligt at installere en solcelledrevet vandpumpe til en skole i Bombo.
Skolen har været lukningstruet, da det er ulovligt at drive en skole, der ikke har tilgang til vand. Boringen
giver så meget vand, at der kan etableres en ekstra tappehane, så befolkningen omkring skolen også kan
hente vand ved boringen. Der er desuden indkøbt solceller til skolen i Mpigi (til belysning), men de er
endnu ikke monteret.

Som sædvanligt er der en række personer der fortjener tak! Først og fremmest tak til alle vore medlemmer
(i parentes bemærket har vi p.t. 422 medlemmer) der har holdt ved og som trofast betaler kontingent og
donerer både pengegaver og køber 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 Racobao og Folkekirkens Nødhjælp. Tak til de fonde der har ydet støtte i årets løb og endelig en stor
tak til Birte Lønborg-Jensen der står for vedligeholdelse af vores kartotek og medlemsdatabase. Endelig
også en tak til Torben Freese for suppleantposten i det forløbne år – Torben har valgt at trække sig nu.
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