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Vi ber Norad støtte videreføring av VEDCO-prosjektet
30. september sendte Venner av Uganda
(VaU) søknad til Norad om støtte til å
forlenge jordbruksprosjektet i
Nakasongola og Luwero. Vi har bedt om
1,8 millioner kroner over tre år. Svar på
søknaden får vi i februar eller mars neste
år.
VaU samarbeider med VEDCO
(Voluntary Efforts for Development Concerns)
om prosjektet ”Fattigdomsbekjempelse gjennom
kommersialisering av jordbruket”. Nåværende
tre-års fase avsluttes i år. De siste tre årene har
Venner av Uganda bidratt med rundt 200.000
kroner og fått 1,6 millioner i støtte fra Norad til
gjennomføringen av prosjektet.
Målgruppen er 1714 bondefamilier
(13 000 – 14 000 mennesker) som støttes i
arbeidet med å gå over fra natural-husholdning
til inntektsgivende jordbruksdrift.
(forts. side 3)

Amina Bogere i Kakooge, Nakasongala har
fått støtte gjennom vårt prosjekt. (Foto BB)

HØSTMØTE 17. november
Vi inviterer til Venner av Ugandas høstmøte onsdag 17. november klokka 18
i Frivillighetens hus, C. J. Hambros plass 5 i Oslo (ved Tinghuset).
Inngang fra Pilestredet, tvers over gata for trikkeholdeplassen, ved siden av puben Herr
Nilsen. Trikk nr. 11, 17 og 18 stopper ved Tinghuset. Nærmeste T-banestasjon er
Stortinget, utgang Grensen.
Denne gang koster det 100 kroner per person å delta. Til gjengjeld får du varm mat,
kaffe og te og mulighet til å kjøpe øl og vin.
Program:
• Ugandas geologi, natur, miljø og olje; foredrag av professor emeritus Knut Bjørlykke.
• Matpause med ordet fritt.
• Kalenderræpp av kulturgruppa, salg av kalendere.
• Sosialt samvær.
Av hensyn til serveringen vil vi gjerne vite omtrent hvor mange som kommer.
Meld fra til Frøydis Guldahl, tlf. 97 17 94 81, epost: froydisg@online.no
eller Bodil Bakken, tlf. 90 05 78 59, epost: bodibakk@online.no innen 14. november.
Velkommen!
Styret i VaU
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En aktiv høst for Venner av Uganda
Prosjektsøknaden. Den viktigste oppgaven
for VaU etter årsmøtet, er søknaden til Norad
om fortsatt støtte til bøndene vi har
samarbeidet med så langt. Det er plankomiteen, i samarbeid med VEDCO, som har
laget søknaden. Komiteen har vært i Kampala
og diskutert planen med VEDCO. Norad legger
vekt på at prosjektplanleggingen skal begynne
og slutte i sør. En god tanke, som VaU følger
opp. Søknaden er ført i pennen av Karl
Solberg. Prosjektsøknaden er ferdig og sendt
til Norad. Den ligger på hjemmesida vår
(www.vau.no), og kan leses av interesserte.
Nå er det opp til Stortinget å bevilge nok
penger, og til Norad å fordele pengene slik at
det også blir noe til våre venner i Luwero og
Nakasongola.
Ny prosjektkomité. Det neste vi trenger, er en
solid prosjektkomité for det neste prosjektet.
Den håper vi kan være klar i god tid før Norad
tar sin avgjørelse. Vi må ha dyktige folk, unge
og eldre, kvinner og menn, alle med
engasjement for Uganda.
Penger. VaUs oppgave videre, hvis Norad
bevilger sin del av midlene til et nytt prosjekt,
er å samle rundt 60 000 kroner, som er vår del
av kostnadene i dette prosjektet. Vi fikk et lite
sjokk på det første styremøtet etter sommeren,
da kasserer Åge Rønningen la fram VaUs
økonomiske tilstand. Der mangla det en god
del for at budsjettet skulle gå i hop. Men
heldigvis er VaU en forening med mange rause
personer. Så vi bestemte oss for en gedigen
tiggeaksjon med brev til alle medlemmer, og
forslag om at alle medlemmers venner og
familie også skal få gleden av å være med.
Denne aksjonen er i gang, men vi har hittil stort
sett bare hatt råd til å sende brevet til
medlemmer med e-post. Og vi bestemte oss
for å prøve å få noen flere medlemmer. Helst
ønsker vi noen bedrifter som støttemedlemmer
i VaU.
Rause givere i VaU. I høst har VaU fått to
gladmeldinger i form av bursdagsgaver, og i
tillegg til dels solide bidrag fra flere
medlemmer. Vi håper at vi skal komme i land
med økonomien innen årets slutt. Dette

avhenger både av styret og av samtlige VaUmedlemmer.
Arbeidsgruppene innen VaU har hatt en aktiv
høst. Kulturgruppa har produsert en
kjempefin kalender, som vi håper det blir gode
inntekter fra. Pengene går til gatebarna i UHR.
Skolegruppa har finansiert kokeovn og en
utvidelse av kjøkkenet på barneskolen i
Walukunyu. Nå skal barna snart få et måltid
mat hver dag. Ingrid Opdøl var i Uganda i
september, da skrev hun og Richard Kizito
under en kontrakt om bygging av en vanntank i
Walukunyu, finansiert av skolegruppa. Der
trengs det at man samler regnvann, blant
annet til skolehagen. Leder i Den sosiokulturelle gruppa, Liv Patel, reiste til Uganda
sammen med Ingrid. Liv hadde med seg myggnett til barna i landsbyene ”våre”. Hun tok også
med seg kondomer. I disse landsbyene er
hiv/aids utbredt. Les mer om Livs og Ingrids
besøk i Uganda på siste side.
Avlutning av prosjektets fase I. I slutten av
november skal vårt prosjekt med VEDCO,
”Poverty Alleviation through Commercialization
of Agriculture, phase I” avsluttes. Dette
markeres, og VaU skal være representert ved
Karl Solberg, Åge Rønningen og Frøydis
Guldahl. Referat i neste nummer av Ugandanytt.
Styret ønsker alle venner av Uganda en fortsatt
arbeidsom og intens høst og et hyggelig
høstmøte.
Frøydis Guldahl

Glade og gavmilde 70-åringer.
Noen av VaUs medlemmer har fylt år og har
bedt om penger til Venner av Uganda i
stedet for bursdagsgaver til seg selv. Blant
dem er 70-åringene Liv Patel, Tor Foss og
Ivar Mikalsen. Tor og Ivar fylte år i høst, og
deres gaveønsker resulterte i henholdsvis
12 000 kroner og 14 000 kroner. Dette
monner! Vi gratulerer og takker 70-åringene
og andre for kjempegode ideer til
fødselsdagspresanger.
Frøydis
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Kjøp kalender – hjelp
oss å hjelpe gatebarn!
Hvorfor ikke gi bort en kalender eller to til jul?
Kulturgruppa i VaU selger nå en fargerik kalender til
inntekt for gatebarna hos Uganda Heritage Roots
(UHR) i Kampala. Hos UHR får barna husrom, skolegang og kunnskap om ugandisk kultur. Kalenderen har
flotte bilder fra VaUs ulike tiltak i Uganda, og den
koster 150 kroner. Det er flere måter å kjøpe den på:
• se www.vau.no og klikk på bildet av kalenderen
• eller kontakt Kari Vetlesen, tlf. 993 66 024,
epost: kari@vegaforlag.no,
• eller send epost til Hildur Haveland:
h.haveland@access-regnskap.no

Søknad til Norad om støtte til forlenget prosjekt
(forts. fra side 1)
Prosjektstøtten går til å etablere funksjonsdyktige grasrotdrevne kooperativer, øke
produktiviteten på gården – planter og dyr –
med tanke på salg av kvalitetsprodukter,
etablere og drive grasrotbaserte mikrofinansieringsordninger, og lære opp, motivere
og hjelpe deltakerne til å påvirke det politiske
systemet, både på lokalt og nasjonalt plan.
Formålet er en bedre og raskere
samfunnsutvikling med basis i jordbruket.
Prosjektets overordnede mål er at de
fleste deltakerne gjennom mer moderne
jordbruksdrift skal ha oppnådd en stabil økt
inntekt, en signifikant heving av levestandarden og ha bidratt til utviklingen av et
bærekraftig lokalt jordbrukssamfunn.

Positiv evaluering
Prosjektet ble i midten av 2010 evaluert med
positivt resultat. Prosjektet bedømmes å være i
tråd med offentlige ugandiske prioriteringer og
tiltak for fattigdoms-bekjempelse. Prosjektstøtten er innrettet mot å gjøre bøndene
uavhengige av støtte utenfra på kortest mulig
tid. På familienivå har prosjektet bidratt til økte
inntekter, forbedrede kunnskaper innenfor
jordbruksmetoder og markedsføring, adgang til
sparing og lån, forbedret velferd for barn og til
å ha hevet kvinners stilling i samfunnet. På
prosjektnivå har det blitt opprettet to
kooperativer, og bondegrupper deltar effektivt i
utvikling av forbedrede metoder for jordbruk og

markedsføring. Medlemmene har også adgang
til kreditt og får økende evne til å påvirke
politiske prosesser som angår dem.

Fortsatt utfordringer
Men landbruksutvikling tar tid, og prosjektet har
fremdeles svakheter og utfordringer, både når
det gjelder de nye kooperativenes evne til å stå
på egne bein, omfanget av tilgjengelige kredittmuligheter, innføring av forbedrede jordbruksmetoder og tilgang til markeder.
VEDCO og VaU har derfor vært enige
om å gå inn for en ny fase av prosjektet, og har
det siste året samarbeidet om planlegging og
utforming av søknad til Norad om støtte. I
hovedsak er prosjektet en videreføring og
utdyping av foregående fase. Det vil i
hovedsak dreie seg om styrking av de to
kooperativene og innsats på de områdene som
evalueringen peker på som utfordringer med
tanke på bærekraftig videreføring av
utviklingen.
Søknaden om støtte på 1,8 millioner
kroner over tre år til det forlengede prosjektet
ble sendt Norad 30. september, og Norads
avgjørelse om eventuell støtte ventes i februar/
mars 2011. Dokumentet som ligger til grunn for
søknaden, og selve søknaden, kan leses på
VaUs nettsider (www.vau.no).
Deltakere i den styreoppnevnte planleggingsgruppen har vært Karl Solberg, Åge Rønningen
og Carl Emil Petersen (leder).
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Myggnett og kondomer til landsbyene
Tekst og foto Liv Patel
Det er alltid spennende å skulle reise til
Uganda, men denne gangen var det ekstra
spennende. Vi var to medlemmer i VaU, Tor
Foss og undertegnede, som til sine 70-årsdager hadde ønsket penger til myggnett og
kondomer. I Afrika sør for Sahara er malaria
den store barnemorderen. 500 000 barn under
fem år dør hvert år, i tillegg er det ufødte barn
også i faresonen. Graviditet reduserer kvinnens
immunitet. Det fører til at hun er mer mottagelig
for malaria, som igjen øker risikoen for anemi
og død. Malaria hos mor øker risikoen for
spontanabort, dødfødthet og for lav fødselsvekt, en viktig årsak til barnedødelighet. Noen
uker før vi skulle reise hadde Time Magazine
hovedoppslag om verdens verste malaria-sted:
Apac, en liten landsby nord for Nakasongola.
Hvordan jeg skulle få kjøpt myggnett og
kondomer i Kampala hadde jeg ikke klart for
meg, men regnet med at det ville ordne seg.
Og det gjorde det, takket være vertinnen på
Banda Inns. Hun ringte rundt for å få priser, og
sjåføren James hentet varene, og dermed var
alt klart første dagen. Min oppgave var å ta ut
penger fra minibank. 1,743 500 ugx er en stor
bunke med penger, og vi satt tre personer i
bilen og talte opp.
Ingrid Opdøl, leder av skolegruppen,
reiste sammen med meg. På vår andre dag i
Uganda satte vi kursen mot Walukunyu. Vi ble
veldig godt mottatt. Skolen hadde fått ny rektor,
hun samlet alle elevene foran skolen og delte
ut brevene fra Vevelstad vennskapsskole. På
kjøkkenet ble maten kokt på den nye ovnen, og
skolehagen var frodig og fin. Vi ble også invitert
på en stor middag som foreldrene hadde laget.
Vi hadde med 75 myggnett, men etter
besøket på helsestasjonen var det klart at
behovet var større, og tilbake i Kampala ble det

En familie i Walukunyu har fått myggnett.
Kvinnen i bakgrunnen er sykepleier Specioza.
kjøpt 40 nett til. Etter en hviledag i hovedstaden
var vi tilbake i Walukunyu. Sykepleier Specioza
hadde lister over dem som hadde behov for
myggnett, med navn og alder: 205 barn under
fem år, og 20 gravide kvinner. Hun var med og
hengte opp myggnett i de nærmeste husene,
og resten ble låst inn på fødestua. Malaria er
den vanligste sykdommen hos barn, det er
50-100 tilfeller per måned, fikk jeg opplyst. Jeg
delte ut UHR-kalenderen, og Specioza hylte av
glede da hun så seg selv på bildet.
Kiralamba og Kalagala ble også besøkt.
I Kiralamba fikk jordmor 20 myggnett som hun
kunne dele ut til de nyfødte. I motsetning til i
Walukunyu kommer kvinnene her til helsestasjonen for å føde. Ingrid hadde med brev fra
Sætre, vennskapsskolen til Kiralamba. Også
Kalagala var et hyggelig bekjentskap, som
overalt ellers var lærerne blide og vennlige. Her
ble brevene fra Fløisbonn overlevert, og Ingrid
fikk med brev tilbake. Vi var også innom helsesentret i Nakasongola, hvor den hiv/aidsansvarlige tok imot 3000 kondomer.
Et besøk hos UHR i Kampala sto også
på programmet. Kalenderen vakte glede også
her, og sjåføren som kjørte vår “special hire”
var skuffet over at han ikke fikk kalender.
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