Venner av Uganda

VaU støtter Uganda Heritage Roots – UHR.
Prosjektet sørger for at gatebarn får
husrom, skolegang og lærer seg
tradisjonell ugandisk musikk og sans. Ved
å opptre skaffer de seg et levebrød.

Er det noen vits i å være medlem i
VaU? Her kan du komme inn i et miljø
som gjør noe praktisk for å gjøre verden
litt bedre. Du treffer andre som er
interessert i det samme. Vi har i blant
arrangert turer til Uganda.
Hvordan kan man bli medlem?
Send en e-post til leder Frøydis Guldahl
(froydisg@online.no),
økonomiansvarlig Åge Rønningen
(ageron@hotmail.com) eller nestleder
Tore Torstad (ttorstad@online.no).
Du får tilsendt en giro. Når medlemskontingenten, 400 kroner, er betalt, er

VaU har to kontonummer:
medlemskontingent:

0530 07 84595
gavekonto:

0539 16 80770

Kvinnene i Walukunyu dannet
en forening og lærte blant annet
å lese og skrive.

du medlem. Kontingenten du betaler nå,
er for 2014.
Hva krever vi av medlemmene?
Egentlig krever vi bare at medlemmene
betaler en medlemskontingent hvert år.
I tillegg er det hyggelig om du kommer
på arrangementene våre. Vil du være
aktivt med, er det fint om du blir med i
en av arbeidsgruppene våre. Noen er
nevnt her. Vi håper å restarte en kulturgruppe. Vi trenger datagruppe som kan
ta seg av Facebook-siden og websiden
vår. Kanskje har du forslag til en ny
arbeidsgruppe?

Venner av Uganda,

postboks 6652 St. Olavs plass
0129 Oslo
www.vau.no
facebook.com/venneravuganda
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Venner av Uganda (VaU) er en forening av frivillige som driver
bistand og utvikling blant barn og voksne i Uganda –
på ugandernes egne premisser.

Dette er Venner av Uganda
Venner av Uganda (VaU) består av
• folk som var med i fredskorpset – det gamle fredskorpset i 1960-åra
– eller det nye, som eksisterer nå
• folk som har jobbet i Uganda i andre sammenhenger
• folk som har vært i Uganda på ferie og har hatt gode opplevelser der,
• folk som har kommet i kontakt med Venner av Uganda og har blitt
med fordi de syns dette er en god måte å gjøre noe fornuftig på
• folk som har lyst til å støtte arbeidet for å gjøre livet litt lettere for en
fattig befolkning

VaU ble dannet i 1978, men det var
først i midten av 1990-åra at forholdene
i Uganda etter borgerkrigen var slik at
vi kunne starte med noe praktisk arbeid
i landet. Da gjennomførte vi tre
prosjekter som alle var støttet av Norad.
Vi fikk kontakt med en fattig
landsby, Walukunyu i Luwero, som var
hardt rammet av borgerkrigen, med
mange foreldreløse barn. De ønsket seg
tre ting fra oss: Vann, skolebygninger,
helsestasjon. I løpet av 5 år, med god
hjelp fra Norad, gjennomførte vi dette.
Vi bidro også til at det ble dannet en
egen kvinneforening i landsbyen. De
hadde ønske om å lære å lese og skrive.
Og de samarbeidet om andre, praktiske
småprosjekter.
De neste fem åra gjennomførte
vi et nytt, liknende prosjekt i
Kiralamba, en annen landsby i samme
distrikt. Deretter hadde vi i flere år
samarbeid med en ugandisk grasrotorganisasjon, VEDCO, der vi bidro til

VaU skaffet vannpumpe i Walukunyu.

at fattige bønder (mer enn halvparten
kvinner) fikk større kunnskap om
jordbruk. De fikk hjelp til å utvide
virksomheten sin med griser, kyllinger,
bananer og andre produkter. Etter hvert
klarte de å dyrke for salg, slik at de
tjente penger til å sende barna på skole,
og klarte å heve familiens levestandard.
Et formål var samarbeid mellom bønder
i distriktet, de dannet sine egne
foreninger, der de også markedsfører
varene sine i fellesskap.

VaUs formålsparagraf: Foreningen Venner av Uganda har til formål å støtte
arbeidet for en økonomisk, sosial og kulturell utvikling av Uganda på
demokratisk grunn. I dette arbeidet vil foreningen yte humanitær støtte som
etter nærmere vurdering finnes hensiktsmessig.
VaU har flere arbeidsgrupper:
Helsegruppa har kontakt med
helsestasjonene i to landsbyer. De har
bidratt med en del utstyr, og de har betalt
for solcellelys. De har dessuten kjøpt
myggnett til alle småbarna i landsbyene.
De har gitt tepper og madrasser til de
eldste. De har også sørget for vanntank for
oppsamling av regnvann.
Skolegruppa har kontakt med barneskolene i tre landsbyer. Skolene har hatt
flere ønsker om hjelp fra gruppa. Vi har
derfor bidratt til å bygge kjøkken med
skikkelige ovner, slik at barna får mat hver
dag, vanntanker for å samle opp regnvann,
skolebøker og skolehager. Skolene har fått
solcellelys slik at de kan ha kveldsundervisning for 7. klassene. Alle tre skoler
har norske vennskapsskoler. Elevene
skriver brev og tegner til hverandre (bildet).
Medlemmer i skolegruppa besøker de
norske og de ugandiske skolene med ujevne
mellomrom.
Prosjektgruppe har vi for de store
prosjektene våre. Der trengs det hele tida
mennesker som har tid, engasjement og
kunnskaper i økonomi, organisering eller
jordbruk.
Styret i VaU trenger også folk som er
villige til å gjøre en jobb. Vi arrangerer
sommerfest i juni. Høstmøte i november.
Årsmøte i mai. Vi gir ut medlemsbladet
Uganda-nytt tre ganger i året.

