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Vi jubilerer – Venner
av Uganda fyller 30 år
2008 er jubileumsår for Venner
av Uganda. I disse dager er
det 30 år siden foreningen ble
startet.
Leder Tore R. Semb skriver
mer om jubileet og
markeringen av det på side 2.
Årsmøtet i mars diskuterte
mulige veivalg for VaU i
framtida. Les mer om det på
side 3.

I forbindelse med 30-årsjubileet har styret planer om å
arrangere en reise til Uganda.
Vi lodder interessen for en
reise, der vi kanskje får se
Ugandas nasjonalfugl, Crested
crane (t.v.). Se side 3.
Skolegruppa jobber med å få i
gang skolehage i Walukunyu.
Håpet er at barna på skolen
snart snart kan høste egne
søtpoteter. Mer på side 4.

SOMMERFEST
Vi inviterer til den årlige sommerfesten fra kl. 14 lørdag 14. juni
i Holsteinveien 24 på Nordberg i Oslo.
Adkomst med T-banelinje 3 (Sognsvannsbanen) til Holstein stasjon. Toget stopper i
bunnen av hagen til Holsteinveien 24, men man må gå rundt to hus, et blått og et rødt,
for å komme hjem til dagens vertskap,
Tone og Carl Emil Petersen.
Ta med grillmat eller annet, og drikke, egnet for en sen lunch i det grønne. Styret bidrar
med salat og kaffe. Hvis noen ønsker å ta med kake til kaffen, er det fint.
Det blir også utlodning.
Styret vil gjerne ha beskjed om hvem som kommer innen 11. juni, men
etteranmeldelser er også fullt ut godtatt. Gi beskjed til bodil.bakken2@getmail.no
eller på telefon eller sms til Bodil Bakken: 900 57 859.
Velkommen!
Styret
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Gratulerer med dagen, VaU!
En dag i 1978 satt Arne Jordbræk og tenkte
tilbake på tiden som konsul i Uganda og på de
dramtiske og sørgelige hendelsene under
president Idi Amin i 1972. Norges bistand til
Uganda hadde vært svært omfattende og
betydningsfull siden landets frigjøring i 1963,
spesielt innen skogbruk og landbruk. Arne
mente at de som hadde vært engasjert i
bistandarbeidet, som kjente forholdene og best
forsto det som skjedde i Uganda, hadde et
ansvar for å forsøke å få Norge og Norad på
banen igjen. Dessuten skjelte han til Danmark,
som hadde et større engasjement for å få i
gang bistanden på nytt.
Men hvordan kunne det gjøres? Han hadde en
idé, skrev et brev til Norads eksperter og
fredskorpsere med fartstid i Uganda, og
inviterte til et møte for å drøfte muligheten for å
etablere en interesseforening. 16 juni 1978 ble
Venner av Uganda etablert.
De første årene var VaU mest opptatt med å
spre informasjon om Uganda og å få kontakter
i UD og Norad. Det var en noe famlende og
vanskelig tid, men så skjedde det noe. Edith
Sempala, Ugandas ambassadør til
Skandinavia, og VaUs daværende
styreformann, Jacob Storaas, møttes en
vakker dag i begynnelsen av 1990-årene. Hun
foreslo at vi burde støtte en av de fattigste
landsbyene i Luwero-distriktet, det området i
Uganda som kanskje var hardest rammet av
borgerkrigen.
Valget falt på Walukunyu. I 1994 ble det
arrangert en fellestur til Uganda med bl.a.
besøk i Walukunyu. En søknad ble utarbeidet
og sendt til Norad. Den ble godtatt, og i 1995
var vi i gang med VaUs første og meget
engasjerende bistandsprosjekt – community
development – skolebygging, vannpumper,
latriner, lærerboliger, helsestasjon,
kvinneaktiviteter, osv. Så, i 2000, gikk vi i gang
med vårt andre Norad-støttede community
development project i Kiralamba.
I 2004 ble et nytt prosjektforslag og en ny
Norad-søknad utarbeidet. Det ble besluttet å

satse på inntektsgivende aktiviteter innenfor
landbruket. En kan si at ringen ble sluttet fra
Norges hovedbistandsområde på 1960-1970tallet. VaU fikk en lokal samarbeidspartner,
VEDCO, som skulle stå for gjennomføring av
prosjektet, mens prosjektgruppen skulle
administrere og følge opp arbeidet. Norad
godkjente prosjektet. Det startet i 2005. Norad
var meget godt fornøyd med vårt arbeid, og i
år ble prosjektet endret noe og forlenget frem
til 2011.
De senere årene har foreningens aktiviteter
økt betydelig. Vi har fått en meget aktiv skolegruppe, som står for arbeidet med vennskapsskolene i Uganda og Norge. Nytt av året er
opprettelse av en skolehage i Walukunyu, med
støtte fra Gartnerhallen. Dessuten arbeider vår
sosikulturelle gruppe med å få i gang hjelp til
eldre som tar seg av foreldreløse barn i
Kampala.
Vi ønsker å markere 30-årsjubileet på flere
måter:
1) et hefte som skal fortelle noe om VaUs
historie
2) høstmøte i slutten av november med
underholdning og innbudne gjester
3) en fellestur til Uganda for foreningens
medlemmer og venner, og muligens også en
journalist eller to.
Jeg ønsker å takke alle våre trofaste
medlemmer og støttespillere og alle dem som
har gitt så mye av sin tid og velvillig bistått
økonomisk til foreningens drift i disse 30
årene. De fleste lignende foreninger svinner
hen etter kort tid, og veldig få har klart det vi
har gjort, nemlig å vokse til en dyktig og
anerkjent del av det norske sivile samfunn for
bistandsutvikling.
Til slutt ønsker jeg dere alle en riktig god og
varm sommer.
Tore R Semb
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Årsmøtet gikk inn for at VaU skal
fortsette i samme spor
Årsmøtet 2008 ble avviklet
31. mars, og 32 medlemmer
var til stede. Tore ønsket
velkommen, og vi gjennomgikk de vanlige årsmøtesakene: Årsberetning,
regnskap, budsjett. Ved hjelp
av våre “grisekampanjer”,
Sommergrisen og Julegrisen,
har vi fått inn ca 40 000
kroner, og vi klarer våre
utgifter for dette året. Vi
beholder årskontingenten på
kr 300 per medlem.
Handlingsplanen for 2008
inneholder noen nye punkter:
VaU fyller 30 år i år, og vi har
nedsatt en gruppe som skal
intervjue medlemmer og
skrive litt fra VaUs historie.
Det er også nedsatt en
festkomité.

Det nye styret som ble valgt
består av: Tore Roy Semb
(leder), Bodil Bakken,
Frøydis Guldahl, Jens Slette,
Kari Marie Bugge
MacCulloch, Geir Ambro,
Kjell Kroken og Turid Walle.
Veivalg for utvikling av VaU
Siste punkt på årsmøtet var
framlegging av forslag for
videre utvikling av VaU.
Svein Bjørnsen la fram de tre
veivalgene som styret har tatt
initiativ til å utarbeide. De tre
veivalgene er beskrevet i
forrige nummer av UgandaNytt:
A. Fortsette som før.
B. Satse på aktiv verving av
nye medlemmer og støtte
fra småbedrifter.

C. Samarbeide med store
firmaer.
Svein la fram forslagene,
som var utarbeidet av
henholdsvis Tore Semb,
Harald Julsrud og Svein
Bjørnsen. Det ble en
engasjert diskusjon, og
forsamlingens oppfatning
gikk i én retning: Vi er en
medlemsforening og må
satse på alternativ B.
Forsamlingen mente at vi bør
gjøre som vi har gjort før,
men bli flinkere til å skaffe
nye medlemmer, og også til å
ta kontakt med mindre
bedrifter, fortrinnsvis bedrifter
som arbeider i Uganda.
Frøydis Guldahl,
referent

Vil du være med på reise til Uganda?
I anledning VaUs 30-årsjubileum vil styret
arrangere en fellesreise til Uganda til høsten, i
oktober/november, dersom det er stor nok
interesse for det. Som medlem av Venner av
Uganda er du
og dine venner
invitert til å
være med oss
til ”Afrikas
perle”.

Murchison Falls.

Vi tenker oss en
rundreise som
inkluderer
besøk til et par
av de
prosjektene vi
driver, en safari
for å oppleve
dyrelivet,
folkelivet og

den storslåtte naturen, for eksempel i
nasjonalparken Murchison Falls. Har du gode
forslag eller spesielle ønsker for reisen, vil vi
gjerne høre dem.
Hvis du er interessert i å være med, ber vi deg
gi oss beskjed snart som mulig, og før
utgangen av juni. Vi ber altså ikke om en
bindende påmelding, men vil på denne måten
lodde stemningen. Vi anslår utgiftene til en
10-12 dagers reise, opphold og safari til
15 000 – 20 000 kroner, alt etter hvilken
standard vi velger.
De som kan tenke seg å være med på reisen
eller har spørsmål, kan kontakte
Jens Slette:
jensslette@hotmail.com – tlf. 417 74 899
eller
Bodil Bakken:
bodil.bakken2@getmail.no – tlf. 900 57 859
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entusiastisk mann, som er begeistret for tanken
om en skolehage.
Nå skal skolen lage en skisse over hvordan de
tenker seg arbeidet med skolehagen. De må
finne et område, og de må gjerde det inn. Karl
har en god idé til inngjerding. Det er en plante
som brukes av masaiene til gjerde. Den vokser
raskt til en tett hekk. Den beskytter mot
gressbranner, og dyra beiter ikke på den.

Håpet er at skolebarna i Walukunyu skal kunne
spise grønnsaker fra sin egen hage.

Skolehagen skal
være Walukunyus
eget prosjekt

Hva som skal dyrkes, blir neste punkt. Målet er
å dyrke næringsrik mat til barna, slik at alle
barn kan få et skolemåltid om dagen. Hva vi får
til, vet vi ikke ennå. Men vi har jo en del penger
til innkjøp av trær, planter, frø og redskaper,
disse pengene skal brukes når bare
planleggingen og inngjerdingen er ferdig. Vi
lurer på hvor mye jordbrukskompetanse utafra
de trenger.

Det er fremdeles ingen skolehage i Walukunyu,
men vi har kommet et bitte lite skritt videre.
Som vi skrev i forrige nummer av Uganda-nytt,
har vi fått 10 000 kr fra Gartnerhallen for 2008.
Det er ikke lett å få til et prosjekt når vi befinner
oss så langt unna, men vi er så heldige at et av
medlemmene i skolegruppa, Karl Solberg,
reiser til Uganda i blant. I tillegg er Cato Lund,
som bor i Kampala, en hjelpsom person.

Skolegruppa har store visjoner om hvor flott og
viktig skolehagen skal bli: Skolehagen skal
lære elevene om jordbruk og ernæring.
Lærerne skal kunne bruke eksempler fra
skolehagen i matematikktimene, i botanikktimene, og i ernæringslære. Men vi ser i
øynene at dette er vanskelig å få til. Og vi er
klar over at dette ikke er vårt prosjekt. Som
med de andre prosjektene vi har gjennomført,
er det viktig at dette virkelig blir deres prosjekt.
Foreløpig har vi ikke kommet veldig langt, men
vi er på vei, og håper barna i Walukunyu snart
kan høste søtpoteter og grønnsaker i egen
skolehage.

På vårt første møte med skolen for å finne ut
hvordan vi skulle legge an dette, viste det seg
at rektor hadde slutta. Vi skjønte at vi måtte
vente på en ny rektor. Nå er det en ny rektor på
plass. Cato melder at dette er en ung og

Vevelstadåsen skole har hjemmeside:
www.vevelstadaasenskole.no
Der har de lagt ut opplysninger om sin
vennskapsskole i Walukunyu.
Frøydis Guldahl

Venner av Uganda
Postboks 6652 St. Olavs plass
0129 Oslo
www.vau.no
konto medlemskontingent:
0530 07 84595
gavekonto:
0539 16 80770
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tore.semb@c2i.net
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