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4. Eventuelle forslag til endring av statuttene eller direktiv for styret
5. Handlingsplan for styrets kommende periode
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Ivar Foss, Ivar Foss/Quality Management AS, vil holde foredrag om eksport av kjøtt fra 
Uganda.

Inkomne saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, bes meddelt styret innen 15 mars.

Møtet avsluttes med sosialt samvær hvor det, tradisjonen tro, blir anledning til å kjøpe kaffe, 
kaker, samosaer, øl og mineralvann – samt utveksling av minner, nyheter og synspunkter for 
øvrig knyttet til Uganda. 

Styret

Besøk i 
vanilje-
hagen
På små åkerlapper 
vokser vanilje-
orkideene opp langs 
trærne. Det er en 
tidkrevende jobb å få 
fram frukten på en vaniljeplante. Tidligere 
styremedlem i Venner av Uganda, Kari 
Vetlesen, har besøkt en vailjefarm utenfor 
Kampala.

Side 5, 6 og 7

Et veivalg
VaU må diskutere foreningens framtid. Vi 
må se i øynene at veteranene i foreningen 
ikke kan holde koken i all framtid, mener 
leder Tore R. Semb. 

Lederens spalte, side 2

Skolehage i Walukunyu
Skolegruppa har fått penger fra  
Gartnerhallen. Nå blir det skolehage i 
Walukunyu. 

Side 4

Støtte til eldre kvinner
Hvis Fagforbundet og LO gir penger, kan eldre 
kvinner i Kampala få et sted å være. 

Side 8



Lederens spalte

Strategiske veivalg
Jeg vil ta opp en sak som jeg skrev om også i 

foregående Uganda-nytt. Nemlig hvordan 
foreningen skal utvikle seg videre, hvilke strategiske 
veivalg har vi? Denne saken er så viktig, dessuten 
aktuell, at vi må få til en skikkelig meningsutvikling, 
en debatt. Styret legget derfor opp til å diskutere 
denne saken på årsmøtet, og jeg håper og ber om 
at dere engasjerer dere.

I januar hadde styret og prosjektkomiteen (PK) et 
felles møte, hvor vi ble enige om at Svein Bjørnsen, 
Harald Julsrud og jeg skulle vurdere følgende tre 
alternative strategier for videre utvikling av VAU:

A) Fortsette som nå og akseptere at 
foreningen i løpet av 10-15 år kanskje ikke 
lenger har livets berettigelse.

B) Satse på aktiv verving av nye medlemmer 
og støtte-firmaer som er interessert i 
Uganda, og derigjennom sikre et økonomisk 
grunnlag og levedyktighet for VaU.

C) Samarbeide med større firmaer og 
derigjennom sikre økonomisk grunnlag for 
fremtidig drift av VaU. Dette forutsetter, på 
samme måte som for alternativ B, at vi 
rekrutterer nye medlemmer.

Vi fordelte oppgaven, og alle tre utarbeidet vi 
utkast for ett av alternativene. Disse vil vi sy 
sammen til et dokument som skal fremlegges og 
diskuteres på årsmøtet. Det forventes at styret vil bli 
bedt om å bearbeide strategien videre og eventuelt. 
innkalle til ekstraordinært årsmøte til høsten. 

Hvorfor er det viktig å ta opp dette problemet nå? 
Og hvorfor kan det ”plutselig” haste? 

Foreningen ble stiftet for 30 år siden, men vi 
begynte ikke med utviklingsprosjekt før i 1994. Først 
i 1998 ble de nåværende statuttene utarbeidet. Det 
viser at vi har utviklet oss med tiden og de 
oppgavene vi har tatt på oss. 

I statuttene står det at  foreningen består av 
personer som har levd og arbeidet i Uganda. Ikke 
bare det, men de fleste er Uganda-veteraner med 
“fartstid” fra 1960 og 1970-årene, og det er godt 
belegg for å si at vi er en venneforening. Jeg har 
sett litt på foreningens medlemsmasse basert på  
listene for 2001 og 2007.

2001 2007
Registrerte medlemmer 189 216
Medlemmer som ikke 
betaler kontingenten

48 61

Aktive medlemmer, dvs de 
som har husket å betale 
kontingenten

141 155

Veteraner 107 105
 
    Vi ser at til tross for at vi har fått mange nye 
medlemmer, har antallet som ikke betaler 
kontingenten vært altfor høyt, og vervingen av lojale 
nye medlemmer altfor lav (27 personer de siste 
seks årene). Veteranene holder koken og er lojale 
medlemmer. Ser vi på hvem som er med i styre og 
stell, så kommer jeg til at det er 11 veteraner og ni 
nyere medlemmer. Det vil si at veteranene utgjør litt 
under halvparten av medlemmene og er 
representert med litt over halvparten av dem som er 
med i styre og stell. Veteranene ser fortsatt ut til å 
være mye av  sjelen og drivkraften i foreningen, 
men det skal understrekes at det er mange nye 
medlemmer som gjør en fantastisk innsats for 
foreningen. 

Vi må dessverre være forberedt på at mange 
veteraner vil falle fra ettersom de kommer til skjells 
år og alder. Det betyr nok av vi må fornye og 
forandre måten vi driver foreningen på dersom VaU 
skal overleve. Men er det egentlig så viktig? Vil det 
ikke være naturlig at foreningen på et eller annet 
tidspunkt trapper ned aktiviteten og avvikles? 
Dersom VaUs berettigelse ligger i at en flokk 
entusiaster og venner har et felles ønske om å bidra 
til utviklingen i Uganda, som en slags takk for den 
tiden da de bodde og arbeidet i landet, så er det 
muligens naturlig at foreningen får visne hen. På 
den andre siden, dersom VaUs berettigelse skal 
ligge i at personer som “har fattet spesiell interesse 
for landet og dets befolkning” (ref. statuttene), og 
ser det som en spesiell oppgave å få være med på 
å bedre levevilkårene i Uganda, ja, da stiller saken 
seg annerledes. Vi har minst to mulige veier å gå.

Begge veier forutsetter at vi har vilje og evne til å 
rekruttere nye medlemmer. 

Forts. neste side
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Lederens spalte  
(forts. fra forrige side)

Den ene veien, alternativ B, forutsetter at vi 
involverer norske firmaer som har en tilknytting til 
Uganda og som derfor er interessert i å bidra 
økonomisk og på andre måter til landets utvikling – 
og som ser VaU som en fornuftig samarbeids-
partner. Dette vil naturligvis ikke forhindre at vi 
fortsatt skal samarbeide med og søke finansiell 
støtte fra Norad. Norads bistandsstrategi endres fra 
tid til annen, og vi kan ikke se bort fra at det vil bli 
nødvendig for oss å samarbeide med, og kanskje 
også slutte oss til, andre NGO-er som arbeider i 
Uganda. Det er ingen lett sak å verve nye 
medlemmer. Vi har sett at økt aktivitet i sosio- og 
skolegruppen har ført til flere medlemmer. En tid 
hadde vi også firmaer som var støttemedlemmer, 
men også disse falt raskt bort. 

Vi har også vært inne på å søke samarbeid og 
finansiell støtte fra større firmaer som ville være 
interessert i å bidra til utviklingen i Uganda for å vise 
et sosialt ansvar, fordi et slikt engasjement vil kunne 
være positivt for firmaets markedsføring og 
”merkevare”. Det vil nok kreve ganske store 
endringer, eller tilpasninger i måten vi driver vårt 
arbeid på. Jeg antar at vi må fokusere på spesielle 
utviklingsoppgaver, og kanskje ha lengre tids-

horisonter på de prosjektene vi velger å støtte i 
Uganda. De økonomiske bidragene vil nok også 
kunne bli større, og prosjektene vil kreve samme 
form for rapportering som vi har innført i VEDCO-
prosjektet. På den andre siden vil trolig firmaer 
(gjelder kanskje også for alternativ B) kunne bistå 
med hjelp til prosjektadministrasjon og annen 
oppfølging. Vi kan vise til godt kjennskap til Uganda, 
solid ekspertise på en lang rekke områder og 
profesjonell gjennomføring av prosjektene vi har 
arbeidet med. 

Jeg tror ikke at valg av én strategi nødvendigvis 
vil ekskludere de andre, men at det vil være mulig å 
kombinere disse veivalgene. Imidlertid er 
tidsaspektet forskjellig, og dersom vi skulle satse på 
alternativ C, vil vi sannsynligvis måtte ta et valg 
relativt raskt. Da bør ny(e) partner(e) være med og 
lære VEDCO å kjenne i praktisk arbeid i dette 
prosjektet, for gjennom det å være klar for nye 
oppgaver når Norads finansiering av VEDCO-
prosjektet opphører om noen få år.

 Jeg ber dere tenke gjennom hva vi vil med VaU 
og hvilke veivalg vi bør gjøre for videre drift. Jeg ser 
frem til en konstruktiv og aktiv diskusjon på 
årsmøtet.

Tore R. Semb

Norad gir mer penger 
til nytt treårig prosjekt 
    Det nye treårige prosjektet, 
”Sustainable Economic 
Empowerment of Communities 
in Luwero and Nakasongola 
District” ble utviklet av prosjekt-
komiteen i løpet av noen korte 
sommeruker, delvis med forslag 
overfor Norad, delvis med 
innspill fra VEDCO.

    Prosjektkomiteen, ved Svein, 
Jan og Karl, reiste i slutten av 
august til VEDCO, og klarte i 
løpet av ca to uker å utarbeide 
materiell for en komplett søknad 
til NORAD om et treårig 
prosjekt.
    Prosjektet tar for seg en 
videreutvikling av de 1714 
familiene fra første prosjekt, til 

en vesentlig større grad av 
samarbeid på et kooperativt 
nivå, i form av fire 
satsingsområder:

• Commercialization
• Farmers associations
• Micro finance system
• Advocacy

    Prosjektet ble utførlig 
beskrevet i forrige nummer av 
Uganda-nytt, og jeg går ikke 
nærmere inn på det som er 
beskrevet tidligere, men kan nå 
opplyse om at prosjektet er fullt 
ut godkjent fra Norad, og at 
avtaleutkast er oversendt for 
underskrift.

    Vi har fått 580 000 kroner per 
år i tilskudd fra Norad, faktisk 
noe mer enn vi søkte om! 
I summen for første år inngår 
også ca 45 000 kroner, som skal 
benyttes til en ekstern prosjekt-
gjennomgang av vårt forrige 
prosjekt, uten at denne summen 
belaster VAUs egenandel.

    Jan og Karl reiser ned før 
påske for å underskrive ny 
kontrakt med VEDCO, samt for 
å detaljere forutsetningene for 
hvordan det nye prosjektet skal 
kjøres, med konkrete, 
oppfølgbare målsettinger.

Jan Løvås, 
leder av prosjektkomiteen
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    – Er det virkelig en skikkelig skolehage i 
Walukunyu? 
     – Nei, ikke ennå. Men skolegruppa har fått 
innvilget kr 10 000 fra Gartnerhallen for å bistå 
skolen i å opprette en skolehage. De har begynt 
så smått å dyrke noe bak skolen, men har ikke 
kommet skikkelig i gang. Karl Solberg reiser til 
Uganda og vil ta kontakt med dem. Skolegruppa 
er enig om følgende: 

• Skolehagen må ta utgangspunkt i skolens 
behov. Det er de selv som må definere 
behovene. Vi kan ha en del ideer, men de må ta 
avgjørelsene.

• Det må være en ansvarlig person som tar 
ansvar for at ting blir gjennomført.

• Landsbyen må selv bidra økonomisk, ikke alt 
skal være gaver. 

    Ideer har vi mange av, og Karl skal diskutere 
disse med dem: Det bør være gjerde rundt 
området. Det er viktig for å unngå ødeleggelse av 
kyr og andre dyr. Vi mener at landsbyen bør 
kunne bidra med én tredal av utgiftene til et slikt 
gjerde. De må lage en plan for arealet. Av trær, 
foreslår vi: mango, avokado, guava, papaya. Det 
må være så pass mange trær at det blir litt til alle 

elevene. Vekster som kan høstes årlig er 
sorghum, mais, søtpoteter, pigeon peas. 
    Hvis lærerne får det til, kan skolehagen brukes 
i undervisningen. Det er mye regning som trengs i 
en slik hage, arealberegninger, priser, mengder, 
såkorn osv.. Helse- og ernæringslære. Og annet. 
    Skolegruppa legger et stort ansvar på Karl. 
Han reiser til Uganda i forbindelse med VEDCO-
prosjektet i midten av februar, og kommer til å 
være i landet etter at arbeidet med denne 
oppgaven er gjennomført. Han reiser til 
Walukunyu og vil da diskutere opplegget med 
skolehagegruppa. Den bør bestå av rektor, noen 
lærere, og representant for foreldrene og fra 
kvinnegruppa. Det er viktig at de velger en person 
som påtar seg hovedansvaret. Mye av suksessen 
vil avhenge av denne personen.

Skolegruppa
v/Frøydis Guldahl 

og Ingrid Opdøl

Vevelstadåsen skole
har lagt ut vennskapsskoleprosjektet på
sin nettside:  
www.vevelstadaasen.skole.no

Skolehagen i Walukunyu
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Nå kan disse barna i 
Walukunyu få 
kjøkkenhage. Kanskje 
kan plante mangotrær, 
slik de har gjort i 
skolhagen i Kakooge 
(over).



Duften av vanilje
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Tekst og foto Kari Vetlesen

Vi er nesten framme. Farmen til Steven 
ligger en times kjøretur utenfor Kampala. 
Det er regntid. Sola har nettopp gått ned i 
en sekk av svarte skyer, og med ett er 
det bekmørkt og regnet bøtter ned. På få 
minutter har den fra før dårlige veien gått 
fullstendig i oppløsning. Den firehjuls-

drevne bilen sklir rundt uten styring. 
I landsbyen har strømmen gått, og 
utenfor bilvinduene er et stort, svart og 
vått intet. Var nå dette så lurt da, å dra ut 
i bushen i mørket, midt i regntida, for å se 
på vaniljeorkideer?

Forts. neste side
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Duften av vanilje (forts. fra forrige side)

Farmen
Men neste morgen er skepsisen glemt. Jeg våkner 
grytidlig og sniker meg stille ut på verandaen for å ta 
omgivelsene i øyesyn. Det lysner fort, og skyene fra 
i natt er i ferd med å fordampe. Et strålende vakkert 
landskap åpenbarer seg. En blanding av 
kulturlandskap og regnskog. En liten elv renner 
nede i dalsøkket. Blomstene glitrer duggfriske i 
morgensolen. Neshornfugler, ibiser og en skare med 
småfugler holder morgenkonsert.

Etter frokost, kommer Patrick, bestyreren på farmen, 
for å vise meg rundt. Jeg får låne noen enorme 
gummistøvler. Det er mye slanger her, spesielt nå i 
regntida. Gaboon viper, en svært giftig slektning av 
vår egen hoggorm, og kvelerslanger. Dessuten er 
det ankeldyp gjørme overalt etter nattens syndeflod.

Her dyrkes ikke bare vanilje. Patrick tar oss med 
over elva og inn i skogen og viser oss pepperplanter 
som klatrer oppetter store trær og en kardemomme-
plantasje. Ute av skogen igjen befinner vi oss i 
åpent landskap og en flokk med kuer beiter fredelig i 
formiddagssola. På en høyde over beitemarkene er 
en åker med nyplantede mangotrær og mais. Videre 
ned i elvedalen ligger en frodig shamba der det 
dyrkes appelsiner, bønner, søtpoteter, kassava og 
avokado. Helt nederst mot elva er det tett jungel, og 
fra tretoppene høyt over oss kjefter en apeflokk. 
Heldigvis treffer vi ikke på noen slanger.

Dyrkingen
Etter mange timers vandring, kommer vi endelig til 
”vaniljehagen”. For her dyrkes ikke vaniljen på store 
åkrer, men på små jordlapper omtrent på størrelse 
med en gjennomsnitts norsk villahage. Innimellom 
bananplanter og kaffebusker klatrer den 
skyggeelskende vaniljeorkideen oppetter et tre. 
Rundt 50 vaniljeplanter er vanlig på en shamba. 

Vaniljen er delvis epifytt og trenger en annen plante 
å vokse oppetter. Hver plante kan bli 10-15 meter 
lang, men knipes av i ca to meters høyde så man 
kan nå opp og høste fruktene. Eller den bøyes ned 
til bakken og dekkes over med jord slik at den slår 
rot og man får en ny plante. Vaniljen trenger ikke 
mye gjødsling. Det er nok å dekke til rundt rota med 
planterester fra banan, gress eller lignende. Det 
meste av vaniljen dyrkes økologisk.

Det tar to-tre år før vaniljen blomstrer og bærer frukt. 
En plante kan bære fram ca ti klaser med 
vaniljestenger per sesong. Blomstene er vakre, 
gulgrønne, men lukter nesten ingenting. Hver enkelt 
blomst er åpen bare én dag og må håndpollineres. 
Morgen og ettermiddag må vaniljebonden ta en 

runde i vaniljehagen, og med en liten nål fiske ut 
arret og varsomt klemme det mot pollenet for å 
befrukte hver blomst. Dette er en tidkrevende jobb, 
og ofte hjelper barna til. Etter et par dager begynner 
frukten å vokse, og etter seks måneder, i det den 
skifter farge fra blank grønn til matt gulgrønn, er den 
klar til å høstes. På dette stadiet er vaniljen helt 
luktløs, men kan gi kraftig utslett.

Behandlingsprosessen
Etter omvisningen i vaniljehagene, kjører vi til Buiga 
Farm Ltd., vaniljefabrikken. Idet vi går ut av bilen, 
slår duften av vanilje mot oss. Nesten bedøvende, 
men likevel mild og forførende. Et langt bord fylt 
med oppmalt vanilje står utenfor under halvtaket og 
lufttørker. Det er stille på fabrikken. Høysesongen er 
i januar og juli, og nå er det november. Fabrikk-
bestyrer Joshua Kisenyi har god tid til å vise meg 
rundt og forklarer alt fra svetteprosess til sortering.

Innen en uke fra innhøsting må vaniljen videre-
behandles. Den kokes i enorme gryter over vedfyrte 
bål. Det er viktig at bønnene ikke kommer i berøring 
med gryta, da metallet kan avgi smak. Så de legges 
først i flettede kurver, før de senkes ned i det 80ºC 
varme vannet. 

Etter tre minutter tas bønnene ut og fraktes raskt til 
svettekassene. Her pakkes de inn i tykke ulltepper 
og legges i kasser i to-tre dager. Der holder de seg 
varme og smaksstoffene kommer fram. Under 
denne svetteprosessen bryter enzymer ned 
plantevevet og frigjør vanillin og andre smaksstoffer 
som er så viktige i den ferdigbehandlede 
vaniljestangen. 

Så følger en møysommelig prosess på opptil to 
måneder, der bønnene bæres ut i sola og legges 
utover matter. Når de er blitt solvarme, men ikke for 
varme, da dette ødelegger smaksstoffene, pakkes 
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de inn i teppene igjen, bæres inn og legges i 
svettekassene til neste dag. Prosessen gjentas til 
bønnene er ferdig tørket. Hele tiden blir de sortert 
etter kvalitet, størrelse og farge. De dårligste 
bønnene blir kuttet opp og malt til vaniljepulver eller 
brukt til vaniljeessens. Best pris oppnås for 
vaniljestenger som er 16-20 cm lange, sorte og 
blanke.

Når tørkingen er ferdig, blir vaniljestengene buntet 
sammen og lagt i bokser for modning i ca to 
måneder. Til slutt blir de pakket i lufttett emballasje 
og eksportert.

Alt her er manuelt arbeid. Det finnes ikke maskineri 
på fabrikken bortsett fra den enkle oppmalings-
maskinen og pakkemaskinen. Vanilje er verdens 
mest arbeidskrevende jordbruksprodukt.

Historien
Mexico er opprinnelsesstedet for Vanilla planifolia. 
Hos aztekerne var vanilje en høyt skattet 
smakstilsetning lenge før europeerne kom. De 
blandet den med kakaopulver og laget en hellig 
drikk. De spanske erobrerne brakte både vanilje og 
kakao tilbake til Europa på 1500-tallet.

Fram til midten av 1800-tallet var Mexico 
hovedprodusent av vanilje. Bare her finnes biene 
som naturlig pollinerer vaniljeblomstene. Men 
franskmenn fant fram til en kunstig pollinerings-
metode. De utvekslet denne kunnskapen med den 
lokale befolknings kunnskap om tørkeprosessen, og 
dyrkingen bredte seg rundt i kolonier i alle tropiske 
strøk. Madagaskar tok etterhvert over som største 
produsent. Her dyrkes vaniljen på store plantasjer 
og gir én avling i året. Grunnet stor etterspørsel og 
dårlige avlinger på Madagaskar i 2003, var prisen på 

1 kilo vaniljestenger ca 400 dollar dette året. Gode 
priser fikk mange land som Uganda, India, Sri Lanka 
og andre til å satse stort på vaniljedyrking. Bare i 
Uganda satset rundt 100 000 bønder på vanilje, og 
det var nærmest klondyketilstander. 
Årsproduksjonen i verden ble nesten tredoblet på få 
år. Men den massive satsingen, og det at de høye 
prisene hadde fått mange bedrifter i vesten til å gå 
over til å bruke kunstig vanilje, fikk prisene til å rase 
nedover. I 2005 var markedsprisen rundt 40 dollar 
per kilo. Likevel er vanilje fremdeles et av de mest 
verdifulle jordbruksproduktene i disse fattige 
landene.

Vaniljesorter
Bourbonvanilje: Vanilla planifolia, har sin 
opprinnelse i Mexico, men på 1800-tallet startet 
franskmenn dyrking på Réunion, den gang kjent 
som Bourbon-øyene, og derav navnet. Dette er den 
vanligste vaniljen og er den som dyrkes alle steder 
utenom Tahiti. Bourbonvaniljen har den utpregete 
vaniljesmaken vi alle kjenner: dyp, rik, mild og 
forførende. Vaniljen som dyrkes i Mexico har 
sterkere og mer krydret smak selv om den er 
samme art. Dette kommer av klima og jordsmonn.

Tahitivanilje: Vanilla tahitensis. Opprinnelig 
stammer også Tahitivaniljen fra V. planifolia, men 
stiklinger som ble brakt til Tahiti, muterte og 
betegnes nå som en egen art. Den er ganske 
forskjellig fra bourbonvaniljen både i utseende og 
smak. Tahitivanilje inneholder mindre vanillin og har 
en søt og fruktig smak og blomsteraktig aroma. 
Selve bønnen er større og mykere, inneholder flere 
frø og er dyrere enn sin mer vanlige slektning 
Vanilia planifolia.

Bestyrer Patrick 
på vaniljefarmen 
utenfor 
Kampala.
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Fagforbundet vil samarbeide med VaU  
om å hjelpe eldre kvinner i Kampala
Sosio-gruppa har siden i høst forberedt et 
prosjekt som kan gi støtte til eldre kvinner og 
barn i Uganda.  Initiativet ble tatt av Eva Vida 
Berg i Fagforbundet, som ønsket å samarbeide 
med Venner av Uganda om dette.  Styret i VaU er 
positivt til arbeidet, forutsatt at det ikke koster 
vår forening noe.  En gruppe bestående av Eva 
Vida Berg fra Fagforbundet og Kari Vetlesen, Liv 
Patel og Hildur Haveland fra VaU har jobbet med 
prosjektet, som kalles ELBA (eldre og barn).  

Kari Vetlesen og Eva Vida Berg besøkte Uganda 
i januar/februar i år.  Her er deres rapport:

Vi møtte to representanter fra vår samarbeids-
organisasjon Uganda Old-Women Welfare 
Foundation (UGOWEFO), generalsekretær George 
S. Ayomiire og styremedlem Margaret Namukasa.

Prosjektet
Bakgrunnen for prosjektet er de eldre kvinnenes 
situasjon i Kampala.  Landet har ingen velferds-
ordninger for denne gruppen.  Prosjektet sorterer 
under Ministry of Gender, Labour and Social 
Development, men det finnes ikke noe politisk 
program for hvordan situasjonen til denne gruppen 
kan forbedres.

UGOWEFO har kartlagt 100 kvinner og noen få 
menn i denne gruppen.  Mange av dem har ansvar 
for barn.  Det er både barn som de er i familie med, 
og andre foreldreløse.  Mange av foreldrene er døde 
av AIDS.  Noen av barna går på offentlig skole, men 
mange er hjemme fordi det ikke finnes økonomi til 
skolepenger og skoleuniformer.      

Dagens situasjon
I dag har de eldre kvinnene ingen lokaler hvor de 
kan samles.  De har heller ingen økonomiske midler.  

De samles under et tre i hagen til en “god 
samaritan”.  Her driver de lese-/skriveundervisning 
på frivillig basis to timer to dager i uken.  Mange av 
disse kvinnene er analfabeter.  Undervisningen fører 
til en eksamen som Kampala City Council står for.  
Hittil har ti personer bestått eksamen.

To onsdager i måneden har de AIDS-opplysning.
I tillegg drives det faglig opplæring i strikking, søm 
og snekring.

Bistand
Et kortsiktig mål er å få leid lokaler som disponeres 
av UGOWEFO, og hvor de kan ha sin virksomhet.  
Leie av et hus med fire rom som brukes som 
dagsenter vil koste rundt kr. 1.500,- per måned, og 
anses å være innenfor en akseptabel ramme.  
Driften vil bli basert på de aktiviteter de allerede har 
iverksatt.  

Et langsiktig mål er å få kjøpt tomt og bygd et eget 
hus hvor de eldre kan bo sammen med barna.  
Huset bør inneholde klinikk/helsestasjon, 
undervisningslokaler, arbeidsrom med salgslokale 
og barnehage.  Tomten vil bli brukt til dyrking av 
grønnsaker til eget bruk.  Til dette må det beregnes 
minst 5 acres. Prisen i utkanten av Kampala er rundt 
20 mill Uganda shillings (ca. kr. 64.000) per acre.  
En slik organisering vil også medføre administrative 
kostnader.

Økonomi
Prosjektet er avhengig av økonomisk bistand.  
Vi satser på bidrag fra enkeltpersoner og bedrifter, 
og i tillegg vil vi søke Fagforbundet og LOs juridiske 
avd. om økonomisk bistand.  LO har hatt prosjekt i 
Uganda tidligere, men dette ble avsluttet i 2004.
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