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Styret ønsker innspill fra medlemmene:

Hvordan blir framtidas VaU?

Mivule Musa i Kakooge dyrker ananas, som dessverre
også apene liker. Han har deltatt i vårt prosjekt, og hans
framgang er en av suksesshistoriene som VEDCO
forteller om på sin webside, vedcouganda.org (Foto BB)

VaU står ved en ny korsvei. Hovedprosjektet vårt, som gjelder
kommersialisering av småskalajordbruk, finansiert av Norad og
gjennomført av VEDCO, er over i den
form vi kjenner det. Mange av de
gamle ildsjelene er borte, samtidig som
mange nye medlemmer er kommet til.
Men dette betyr ikke nødvendigvis at
de nye medlemmene er ordentlig
engasjert i foreningens arbeid.
Hvordan bør foreningen nå
tenke for å være en relevant
katalysator for medlemmers og
potensielle sponsorers engasjement for
utvikling av Uganda? Styret jobber med
å finne et nytt strategisk fundament og
ønsker innspill fra medlemmene på
hvilke veivalg vi bør ta.
Se side 2 og 3.

Høstmøte
Vi ønsker velkommen til Venner av Ugandas høstmøte
torsdag 17. november kl 18.00
på Frivllighetens hus, C. J. Hambros plass 5 i Oslo, ved Tinghuset.
Inngang fra Pilestredet, tvers over gata for for trikkeholdeplassen.
Trikk nr. 11, 17 og 18 stopper ved Tinghuset. T-banestasjon: Stortinget, utgang Grensen.
Hovedtema på møtet blir VaUs framtid når vi mister Norads støtte fra 2012.
- Hvilke oppgaver/prosjekt skal vi satse på i tida framover?
- Kan vi skaffe oss andre sponsorer, i tilfelle hvem og hvor mye kan de bidra med?
- Hva kan/ønsker medlemmene å bidra med?
Nestleder Tor Inge Rølland innleder, og vi håper på en god meningsutveksling.
Vi får gratis møtelokale mot å kjøpe varm mat for 125 kroner per person. Kaffe/te er inkludert.
Det er muligheter for å kjøpe øl og vin. P.g.a. serveringen må vi vite hvor mange som kommer.
Vennligst gi beskjed til Frøydis Guldahl, tlf. 97 17 94 81. Epost: froydisg@online.no
Styret
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Mange behov
Venner av Uganda har siden
starten i 1978 støttet utviklingen i
Uganda på forskjellige måter. Det
er fortsatt mange og ulike behov
for hjelp og støtte. Spørsmålet er
hva VaU skal satse på i tida som
kommer, og hvordan vi eventuelt
skal kunne skaffe penger.
(Illustrasjonsfoto Anne Carling)

Lederens spalte

Lille VaU – hva nå?
Vi forbereder oss på et høstmøte som vi håper
skal samle mange medlemmer og skape en
god diskusjon om framtida for VaU. Siden
Norad foretrekker å støtte ugandiske
organisasjoner direkte, istedenfor å støtte dem
gjennom organisasjoner som VaU, betyr det at
vi må legge om arbeidet vårt. Det er en del
viktige spørsmål vi må ta opp:
Hvilke prosjekter skal VaU arbeide med?
Vedtektene våre er vide: Vi skal ”støtte arbeidet
for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling
av Uganda på demokratisk grunn”. I praksis
har vi prioritert prosjekter som hever nivået for
de fattigste: Vi har gitt støtte til fattige
landsbyer, hjelp til vanlige bønder, kurs for
kvinner som ikke kunne skrive og lese… En
viktig forutsetning for oss har vært at våre
prosjekter skal være samarbeid mellom oss og
folk i Uganda. Prosjektene skal være ”deres” i
større grad enn ”våre”. Jeg mener at vi bør
fortsette slik. Men likevel er det prioriteringer vi
selv må gjøre. Hvilke arbeidsområder vil vi
jobbe med i framtida? Vi er i gang med mye.
Prosjektgruppa har gjort en kjempeinnsats
dette året, i det de avslutter vårt nåværende
prosjekt i samarbeid med VEDCO. I tillegg
ønsket VEDCO å sende ny søknad til Norad
om videre støtte. Der har prosjektkomiteen
vært en viktig samarbeidspartner for VEDCO.
Skolegruppa har kontakt med skoler i tre
landsbyer. De bruker sine midler til ønsker som
skolene kommer med. Den sosiokulturelle
gruppa samarbeider også med ”våre”
landsbyer. Vi støtter fremdeles gatebarna i
UHR.

Vi står nå fritt til å tenke ut prosjekter og
arbeidsområder som vi vil satse på fra nå av.
Hvilke områder ønsker vi å arbeide på? Kom
med forslag! Bli med på diskusjonen!
Hvordan skaffe penger?
Dette er et viktig spørsmål. Medlemmene i VaU
er gavmilde folk, og våre slektninger og venner
trår også til når vi har et godt prosjekt og ber
dem pent. Vi har vært mindre flinke når vi har
kontaktet bedrifter og bedt om midler. Der har
vi fått flere avslag enn positive svar.
Hvem henger bjella på katten?
Hvordan kan vi bli mange nok, entusiastiske
nok, flinke nok, til å gjennomføre de gode
prosjektene vi kommer fram til? De gode
prosjektene skaper entusiasme. Hvis vi i tillegg
klarer å formidle virkeligheten på en god måte,
er det store sjanser for at vi får sponsorer og at
medlemmer og venner får lyst til å gi. Vi trenger
å danne nye arbeidsgrupper som tar ansvar for
prosjekter, pengeinnsamling, formidling om
arbeidet vårt på data og på andre måter. Det er
mange oppgaver. Og det er VaUs medlemmer
som må utføre dem. Meld deg på!
Jeg håper og tror at Venner av Uganda
kommer til å klare de utfordringene som den
nye situasjonen har skapt.
Kom på høstmøtet! Vær med å planlegge
framtida vår! Hvis du ikke kan komme, så
send oss forslag og innspill!
Frøydis Guldahl
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Gjør vi en forskjell?
Et strategisk fundament for fremtidens Vau
Av nestleder Tor Inge Rølland
I 2011 er foreningen Venner av Uganda blitt
godt voksen med sine 33 år på baken.
Grunnen er enkel. Setter man først sin fot i
Uganda, er det vanskelig å unngå å bli
involvert.
VaU-medlemmene forteller ofte med stor
innlevelse sine egne historier om hvordan det
gjestmilde landet og menneskene der
engasjerer på en uforglemmelig måte.
Vennlige mennesker med et positivt syn på
livet, et nydelig, varmt klima og uslåelige
naturopplevelser – fra safarier på vann og
land, rafting på Nilen og solned-gangen på
ekvator – for å nevne noe av det som gjør
inntrykk. Derfor vil vi så gjerne bidra og tar mer
enn gjerne turen tilbake om anledningen byr
seg. Men hjelper det? Og gjør vi en forskjell?

Inntekter uten Norad
Vi har om lag 200 betalende medlemmer,
hvorav rundt en tidel er engasjert i prosjektgruppe, styret eller på annet vis. Mange
investerer betydelig tid i prosjektarbeid og
innsamling av midler. Medlemsgrunnlaget gir
inntekter til formålet om ”å støtte arbeidet for
en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av
Uganda på demokratisk grunn”. I 2010 fikk
foreningen inn rundt 845.000 kroner til
formålet, fordelt på:
•

57.000 i kontingentinntekter, som fritt
kan disponeres til ulike prosjekt

•

rundt 145.000 i generelle og
formålsspesifiserte gaver

•

66.000 i kalendersalg til inntekt for UHR

•

og ikke minst 575.000 i støtte fra Norad
til VEDCO-prosjektet

Dette innebærer 4.225 kroner per medlem.
Men Norad ser ikke lenger verdien av VaU
som mellomledd for sine prosjekt. Tar vi ut
Norad, står vi igjen med 1.350 kroner per
medlem, inkludert kontingenten. Trenger man
en forening for å samle inn et beløp i denne
størrelsesorden? Gjør vi en forskjell?

Det er kanskje flere svar på dette. Men ett
resultat av vår innsats finner vi på grasrota i
Uganda. For VEDCO har VaU vært en god
partner som har tort å utfordre og vært villig til
å få gjort jobben – sammen. Vi har våget å
satse på nytenkende prosjekter, som ikke så
lett er blitt solgt inn andre steder, men som har
vist seg å bli en del av morgendagens
suksessoppskrift for VEDCO. Over 1.700
bønder har fått bistand til å gjøre småskalajordbruk til en inntekt det går an å leve av. Det
er blitt et referanseprosjekt og er blitt lagt
merke til lokalt og nasjonalt i Uganda.

Utfordring
Andre prosjekter omfatter støtte til UHRs
arbeid for gatebarn i Kampala, skolesamarbeidet med utbedringer av skolebygg og
undervisningsmateriell, og sosiokulturell
gruppe som driver utdeling av myggnett og
kondomer. Gode prosjekter som oppleves som
relevante for dem som står på og ser at det
nytter. I tillegg har mange medlemmer private
initiativ de støtter i Uganda. Men akkurat nå
evner vi ikke å mobilisere stort utover våre
egne små og store bidrag. Derfor skal vi tørre
å stille oss noen litt vanskelige og utfordrende
spørsmål.
Utfordringen, som jeg ser det, er å finne
suksessoppskriften bestående av:
1) ekstraordinært gode prosjektformål som
oppleves spesielt meningsfulle å bruke en god
del av fritiden sin på, verdig en privat gave og
årlig bedriftssponsing,
2) gjennomført med størst mulig
gjennomslagskraft og verdi for hver krone,
3) direkte og relevant tilbakemelding på
hvordan støtten kommer fram og gjør en
forskjell i felt – gjerne formidlet med video og
bilder via sosiale medier.
Hvorfor skal man bli og forbli medlem av VAU?
Hva mener du? Vi håper medlemmene vil delta
i en viktig diskusjon om fremtiden for
foreningen.
toringerolland@hotmail.com
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Samarbeidet med VEDCO fortsetter
Vi har i en årrekke hatt et vellykket samarbeid
med VEDCO. Det er forutsatt at perioden fra
2011 til 2013 skal være den avsluttende fasen
i prosjektet, som har som mål å forbedre
livsvilkårene for over 1000 bondefamilier i
Luwero og Nakasongola. Prosjektet har til og
med 2011 vært finansiert av Norad med en
andel fra VaU på 10 prosent, og VaU har hatt
ansvar for prosjektoppfølging og rapportering
til Norad. For 2011 reduserte Norad sin støtte,
og VaU bidro med 80.000 kroner, slik at
prosjektet ble holdt på et tilfredsstillende nivå.
Norad har nå besluttet at fra 2012 vil VEDCO
kunne søke prosjektstøtte direkte fra Norad,

Ugandas 49. uavhengighetsdag
9. oktober feiret i Oslo
Uganda Association in Norway (UAN)
inviterte til feiring lørdag 8. oktober i
Kirkestuen til Nordberg kirke. Vi var fire fra
VaU tilstede. Festen startet bare én time
forsinket med program for barna, der de fikk
øve seg på trommer i alle størrelser.
Deretter var det Afoxe-dance performance
av Oslo Capoeira Angola. Det var fengende
musikk og halsbrekkende dans. Etter litt
pianomusikk fikk vi se break dance show av
en av de ugandiske ungdommene.
Talene for dagen ble holdt av lederen av
studentorganisasjonen for ugandiske
studenter i Norge og av lederen for den
tanzaniske klubben i Norge. De skal feire
50-års jubileum for sin frigjøring i desember,
og vi ble invitert til å delta. Det ble servert
deilig ugandisk mat og det ble mer enn nok
til alle. Unge og eldre ugandere hadde møtt
opp. Lokalet ble fullt, og ungdommen
strømmet på ut i de små timer og koste seg i
dansen.
Drude Berntsen

og det vil være opp til
VEDCO å avgjøre i hvilken
grad de trenger samarbeid
med VaU. VEDCO har
bekreftet et klart ønske om
å fortsette samarbeidet
med VaU. Prosjektkomiteen har derfor bistått
VEDCO med beskrivelser
og søknader til Norad for to
forskjellige prosjekter.
VEDCO-direktør
Kizito Musoke

Det ene er søknad om
Henry vil beholde
støtte til fortsettelsen av det kontakten med
nåværende programmet i
VaU.
Luwero og Nakasongola for
2012, som er det andre året av den planlagte
avsluttende treårs-fasen. VEDCO har søkt
Norad om ca. 700.000kroner. 70.000 kroner er
avsatt for å dekke VaUs reisekostnader for
ønsket assistanse fra prosjektkomiteen.
Det andre er søknad om finansiering av et nytt
og betraktelig større program for utvikling av
lokalsamfunn i Nord-Uganda, med vekt på
matsikkerhet, styrking av kvinners stilling i
samfunnet og klimatilpasning. Det planlagte
programmet vil omfatte ca. 25.000 mennesker
i fire distrikter og vil ha tre komponenter: ett
prosjekt for utvikling av klimatilpassede
jordbruksmetoder, ett spesielt rettet mot å
styrke kvinners stilling i samfunnet, og ett
prosjekt for utvikling og drift av et opplæringssenter.
Programmet har en foreslått budsjettramme på
32 millioner kroner over fire år. VEDCO ønsker
samarbeid med VaU, og budsjettet har en post
for dekning av VaUs reiseutgifter.
Vi antar at Norad gir VEDCO svar på disse to
søknadene i februar/mars 2012.
Åge Rønningen
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