Ssenyange 2007 – Vad har gjorts under året?
Kök, vattentankar, sverigebesök. Mycket har byggts, köpts och gjorts under året
2007. Tack alla generösa bidragsgivare, både privatpersoner och föreningar!
Januari
I januari köps 2 cyklar in till de lärare som har längst till skolan (en begagnad och en ny cykel).
Biblioteket står klart och två symaskiner köps in till lärlingssalen!
Ett konto för långsiktigt sparande till Ssenyange öppnas som ett komplement till ”dagliga driftenkontot”.
Februari
6 februari börjar ett nytt läsår på Ssenyange med nästan 400 elever! 225 elever bor på skolan.
Bygget av en köksbyggnad påbörjas.
15 februari är det begravning i Ssenyange för lilla Cecilia, elev i nursery school som gått bort i AIDS.
Mars
15 mars får Ssenyanges fina get Birthe trillingar!
Taket på köksbyggnaden täcks.
Laholms Sparbanks styrelse tar beslut på att bjuda in Ssenyanges rektor, Mr Mutesasira till Sverige!
April
2 april skickar arbetskamrater på Byggnadskontoret i Halmstad ner ett paket till Ssenyange.
Lärlingsverksamheten är i full gång och snickeriläraren Cyprian Ssentongo har fullt upp!
Köksbygget rullar på för fullt och bandan (runda hyddan med vasstak) är klar!
Maj
KappAhl i Mellbystrand skänker två säckar kläder till Ssenyange.
Rektorn är i full färd med att ansökan om pass och visum inför Sverigeresan!
En av getterna får killingar och det finns nu 8 getter på skolan.
Den 14 maj får Ssenyange besök av 9 svenskar.
En elev på Ssenyange hamnar på sjukhus men får åka hem igen efter en vecka.
25 maj kommer äntligen paketet från Byggnadskontoret fram och den 28 maj tas köket i drift!
Juni
Nicklas Holm skapar en hemsida åt Ssenyange (www.ssenyange.org).
14 juni kommer paketet med de gamla mobiltelefonerna fram.
Laholms och Våxtorps kyrkor skänker kollekt till Ssenyange.
Juli
5 juli får rektorn äntligen sitt pass och påbörjar visumansökan till Sverige, flygbiljett bokas!
Artikel om Ssenyange publiceras i Laholms Sparbanks jubileumstidning.
Konfirmation på Ssenyange.
Augusti
Två tjejer öppnar tillfälligt fik, "ebbakajsas fik" där pengarna från försäljningen går till Ssenyange!
24 augusti lämnar rektorn Ssenyange och den 25:e möter vi honom på Landvetters flygplats!
Söndagen den 26 augusti läser Mr Mutesasira dagens bibeltext på luganda i Våxtorps kyrka.
27 augusti intervjuar Laholms Tidning, TV4 Halland, Radio Halland och Hallandsposten rektorn.
28 augusti är vi på studiebesök på ett lantbruk och den 29:e är vi på studiebesök på Slottsjordsskolan
samt Båstad Montessori. 31 augusti tittar vi på Osbecksgymnasiet.
Det hinns med både besök i svenska hem, på byggnadskontoret, på högskolan och biblioteket i
Halmstad. Vi har kräftskiva och besök av folk som besökt Ssenyange genom åren
September
1 september har Ssenyange ett eget marknadsstånd på Laholms Sparbanks marknad i Laholm.
4 september vinkar Matilda och Linus av rektorn på Landvetter igen.
12 september kommer ett nummer ut av Lokaltidningen med en artikel om Ssenyange.
17 september påbörjas bygget av en matsal!
I slutet av månaden går några personer i Skåne ihop om en lärarlön (400:-/månad) och ännu en lärare
kan anställas på Ssenyange!
Under månaden öppnas ett bankgiro till Ssenyangekontot; 5581-6144.
28 september får Ssenyange en svensk volontär för ett par månader framåt, Anna Danielsson.

I slutet av september regnar det kopiöst mycket i Uganda och många områden drabbas av
översvämningar, Ssenyange klarar sig dock fint.
Oktober
5 oktober reser 40 elever från P7 och P6 på Ssenyange till nationalparken, Lake Mburo.
16 oktober skickas ett paket från Byggnadskontoret i Halmstad till Ssenyange.
November
Under november återväder fd agroforestryläraren Nelson till Ssenyange och upptar undervisningen.
23 november kommer Byggnadskontorets paket fram.
Jenny Sigvardsdotter Jensen lägger upp en sida för Ssenyange på Facebook.
December
3 st vattentankar á 3000 liter köps in att samla regnvatten till tvätt, bad och matlagning.
Laholmsbukten Rotaryklubb ger ut en almanacka med bilder från Ssenyange.
Två julpaket skickas från Byggnadskontoret i Halmstad.
Utbrott av Ebola i västra Uganda, över 20 personer dör under månaden. Ingen spridning till
Masakaområdet (där Ssenyange ligger) såhär långt.
Filmvisningar under 2007
8 januari, för ett antal Lionsklubbar i NV Skåne, i Klippan
16 april, Riksbyggens Brf Halmstad Hus nr 5, pensionärfören.
11 januari, Båstad Inner Wheel Club
17 april, Halmstad Rotaryklubb
23 januari, Centern i Våxtorp
22 april, FN-föreningen i Laholm + NVB i Halmstad
7 februari, Hjärt- och Lungsjukas förening i Laholm
27 april, Halmstad-Norre Port Rotaryklubb
9 februari, Halmstad-Norre Port Rotaryklubb
28 + 30 augusti, med Mr Mutesasira på Osbecksgymnasiet
30 augusti, Laholms Sparbank (m Mr Mutesasira)
16 februari, 75-årsfest i Våxtorp, Matildas pappa rycker in.
6 september, Inner Wheel i Båstad
18 mars, premiär för 2006 års film, Våxtorps hembygdsfören.
12 september, i Hasslövs församlingshem
19 mars, Halmstad-Tylösand Rotaryklubb
17 september, Lions i Laholm
19 mars, Laholms Sparbank
18 september, Inner Wheel i Halmstad.
21 mars, Halmstad-Tre Hjärtan Rotaryklubb
26 september, i Veinge församlingshem
23 mars, Byggnadskontoret i Halmstad
5 november, Juniorhandelskammaren i Halmstad
26 mars, Malmqvistska skolan i Halmstad
6 november, Riksbyggen i Halmstad.
28 mars, PRO Laholm
12 november, Sirius Logen XXXVII Cratéris i Laholm
4 april, klass 6 Våxtorpsskolan
19 november, Tandvårdsgruppen i Ängelholm
12 april, SPF - Våxtorp, Hasslöv, Skummeslöv
23 november, Laholmsbukten Rotaryklubb (ej film)
13 april, Laholmsbukten Rotaryklubb

272.320,49:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 2.520:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Stor del av pengarna har gått till färdigställandet av biblioteks- och lärlingsbyggnaden
samt till nybygget av köket. En annan stor post innan jul 2007 var 2008-års skolavgift
för de 21 elever som läser vidare i Secondary school, ca 63.000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På nyöppnade ”framtidskontot” finns 21.718,97:-

Köket står klart,
maj 2007.

TACK snälla för ert engagemang i detta projekt !
Matilda o Linus
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