Ssenyange 2006 – Vad har gjorts under året?
Sovsal, vattentankar, bibliotek. Mycket har byggts, köpts och gjorts under året 2006.
Allt tack vare varmhjärtade och generösa bidragsgivare, både i form av
privatpersoner och som medlemmar i olika föreningar. Tack!
Januari
Året 2006 börjar med att bygget av pojkarnas nya sovsal fortgår.
15 januari premiärvisas, i Våxtorps hembygdsstuga, filmen om Ssenyange som spelades in när vi var
på besök hösten 2005.
Julpaketet som byggnadskontoret i Halmstad skickade ner i december 2005 kommer tillbaka. Tydligen
har det blivit förbjudet att skicka batterier och paketet innehåller bland annat detta, vi gör ett nytt försök
och skickar paketet utan batterier!
25 januari testar vi att för första gången föra över en mindre summa pengar till rektorns nyöppnade
bankkonto. Pengarna kom fram så nu kommer vi att använda oss av detta konto istället för att, som
tidigare, skicka pengar via Western Union.
Februari
Ordentlig torka i Uganda men på Ssenyange mår de bra och glädjs åt killarnas nya sovsal som snart
är klar! Fönsterrutor och målning återstår. Rektorn skriver "The two buildings now look very attractive
and it is a great honour to this place."
Alla de fem elever som fått svenska sponsorer till fortsatt utbildning klarade sina examensprov och
börjar Senior Secondary level den 13 februari.
Ssenyangefilmen visas för Lions Club Båstad och på byggnadskontoret i Halmstad samt för eleverna
på Borggården.
Val i Uganda i mitten av månaden, sittande president Yoweri Museveni vinner.
Byggnadskontorets julpaket kommer äntligen fram.
Mars
Geten Birthe får två killingar!
8 mars visas Ssenyangefilmen för Osbecksgymnasiets samhällselever och den 19 mars på biblioteket
i Laholm (Laholms FN-förening).
Glädje och lycka – pojkarnas sovsal står färdig!
April
2 april visas 2004 års samt 2005 års Ssenyangefilm på Pensionat Neptun, Båstad.
Lisa, svensk tjej från Hudiksvallstrakten, jobbar som volontär på Ssenyange ett par månader. Hon
målar och fixar och lär rektorn skicka sms!
En laholmsfamilj besöker Ssenyange och lämnar de batterier vi inte kunde skicka med posten till jul.
Elin, tidigare volontär i Uganda, hälsar på i Ssenyange! Mycket svenskbesök denna månad!!
Maj/Juni
Matildas mamma går bort och många skänker pengar till Ssenyange inför begravningen.
Lisa reser hem från Uganda.
Westerlundska gymnasiet i Enköping samlar in pengar till Ssenyange, början till ett bibliotek!
Juli
Skolsköterskan har fullt upp med att behandla elever som fått malaria. Fallen har dock minskat
ordentligt sedan de fick myggnät förra året.
Erik Åberg, den svenske ambassadören i Uganda, besöker Ssenyange.
15 juli samlar Laholms Sparbank in pengar till Ssenyange under Stadsfesten i Laholm.
Vi får ett knöligt kuvert på posten med kondoleanser efter Lisbeths bortgång, det är klasserna P6 och
P7 på Ssenyange som är så omtänksamma!

Augusti
10 augusti medverkar Matilda i Radio Hallands Högtryck och får tillfälle att under en timme berätta om
Ssenyange. Jubel på skolan när de får veta att elevernas sång om Sverige spelats i svensk radio!
Bygge av bibliotek samt sal för symaskiner påbörjas.
September
Maja, ännu en tjej från Hudiksvallstrakten, kommer till Ssenyange för att jobba som volontär.
9 september gifter sig Matilda och Linus och tärnan och Ssenyangevännen Elin läser upp ett
fantastiskt tal från Ssenyange skrivet av rektor Mr Mutesasira! Flera vänner sätter in bidrag till skolan
som bröllopsgåva.
28 september visas Ssenyangefilmen för Hallands Laryngförening.
Oktober
10 oktober visas filmen för Lions i Hyltebruk.
Rektorn skriver i ett brev att de håller på med takläggning av biblioteket.
November/December
5 november är det ljuständning för bortgångna under året i Hasslöv-Våxtorps församling och kollekten
går till Ssenyange.
7 november visas Ssenyangefilmen för Laholms Sparbank.
10 november reser Matilda och Linus till Uganda för att stanna tre veckor. 17 november ansluter
Matildas pappa och syster samt en vän till familjen + Linus föräldrar.
Vattentankar köps in, invigning av pojkarnas sovsal sker, väggarna på biblioteket börjar putsas.
Lärlingslärare som ska utbilda eleverna i snickeri anställs.

128.822:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 2.420:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Dessutom handlade vi för 10.148:- under vårt besök på Ssenyange 2006.
Största delen av pengarna har gått till byggmaterial för att färdigställa och inreda
pojkarnas sovsal samt till nybygget av biblioteks- och lärlingsbyggnaden.
En annan stor post innan nyår 2006 var 2007-års skolavgift för de 10 elever som
läser vidare i Secondary school, ca 34.000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss. Hör av er om ni är
intresserade av att titta på dem!

Inköp av två
vattentankar,
november 2006

TACK snälla för ert engagemang i detta projekt !
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