Ssenyange 2008 – Vad har gjorts under året?
Toalettbygge, matsalsbygge, sverigebesök. Mycket har byggts, köpts och gjorts
under 2008. Tack alla generösa bidragsgivare;privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Oroligheterna i Kenya som gör att priset på vissa varor går upp men matsalsbygget rullar på.
Alla de elva elever som är redo för sitt första år i Secondary school klarar sina examensprov.
21 pers är nu anställda på Ssenyange. Skolan har 400 elever varav 225 bor på skolan.
Februari
29 februari anordnar Emma Färdeman en konsert i Enköping till förmån för Ssenyanges matsalsbygge
Mars
Två elever på Osbecksgymnasiet, Cecilia o Maja säljer lotter och fixar loppis till förmån för Ssenyange.
1 mars kommer julklapparna fr Byggnadskontoret i Halmstad fram (skickades i november!)
12 mars skriver Hallandsposten om Ssenyange.
Elin, Karin, Peter och Thomas från Sverige besöker Ssenyange.
April
Toalettbygge påbörjas.
Böcker skickas ner insamlade av elever i Mänskliga rättighetergruppen på Osbecksgymnasiet.
5 april anordnar Hälsosamt i Laholm mässa och del av intäkterna går till Ssenyange.
19 april är det konsert i Veinge kyrka där musikpedagog Edo Bumba medverkar, kollekt t Ssenyange.
Hallandsposten skriver artikel om konserten.
28 april skickas ett paket från Byggandskontoret i Halmstad.
Maj
En tjej i Secondary school (årskurs 1) får avsluta sin skolgång pga sjukdom.
Tandvårdsgruppen i Ängelholm lägger upp info om Ssenyange på sin hemsida.
2 maj skriver Lena Lundqvist en lång artikel om Ssenyange i Inner Wheel Nytt.
8 maj skickar Byggnadskontoret ner ännu ett paket.
17 maj går kollekten från konfirmationerna i Våxtorps kyrka till Ssenyange.
22 och 27 maj kommer Byggnadskontorets båda paket fram.
Juni
Matsalen står klar!
Lisa är på Ssenyange. Hon hjälper även Gertrude med visumansökan mm.
Bränder anläggs i sovsalar i Kampala. Ssenyange ordnar brandsläckare och nödutgångar i sovsalarna
29/6 skänker Hasslöv-Våxtorps församling sin kollekt till Ssenyange.
Juli
De nya toaletterna står klara!
12 juli säljer Laholms Sparbank spunnet socker på Stadsfesten till förmån för Ssenyange.
21 juli kommer Osbecksgymnasiets bokpaket fram.
Augusti
15 augusti köps 600 kvm mark bakom sovsalarna in och en skolköksträdgård anläggs.
22 augusti kommer Gertrude till Sverige! Hon stannar i Stockholm till 26 augusti och är sedan i
Halland till den 29:e. Hon avslutar sin resa med en dag i Göteborg och reser tillbaka till Uganda den
30 augusti. Hon hinner med diverse studiebesök på skolor mm.
September
En barnklädesloppis arrangeras i Hishult där överskottet går till Ssenyange. LT skriver artikel.
15 september börjar höstterminen på Ssenyange.
Oktober
Laholms Sparbank utmanar andra företag att göra som dem, nämligen att sponsra en elev på
Ssenyange per anställd på företaget. Detta uppmärksammas i HP, LT och Radio Halland och redan
under oktober hakar ytterligare tre företag på.
4 oktober säljs spunnet socker på Gammeldags marknad i Laholm, hela summan går till Ssenyange.
Laholmsbukten Rotaryklubb producerar för andra året en Ssenyangekalender där överskottet går till
skolan.

November
Många skänker kläder, väskor, garn mm inför vår resa till Uganda.
20 november reser Matilda, Linus, Kjell, Pierre, Julia, Filiph och Emma ner till Uganda.
22 november ansluter Johanna och Janne till Ssenyange.
December
500 elever går nu på Ssenyange varav ca 300 bor på skolan.
Matsalen invigs.
4 december reser vi hem från Uganda.

Filmvisningar under 2008
12 februari, Inner Wheel, Ängelholm
13 februari, Ysby-Ränneslövs pensionärsförening
20 februari, Lions Simlångsdalens damer
22 februari, MHF, Laholmsavdelningen
7 mars, Hjärnarp-Tåstarps församling
11 mars, Lions, Hyltebruk
26 mars, Hörselskadades förening, Laholm
19 april, Veinge församlingshem
8 maj, Brf Västergårdar, Halmstad
6 juli, Lekmannakåren, Västra Karup
28 juli, Laholms Rotaryklubb
27 augusti, Laholms Sparbank (bildvisning m Gertrude)
27 augusti, Pensionat Neptun, Båstad (m Gertrude)
4 september, Inner Wheel, Båstad
5 september, Unimer, Halmstad

7 oktober, Pensionärsuniversitetet, Halmstad
17 oktober Riksbyggens intresseförening, Ystad

343.160:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 2.160:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Vi handlade dessutom för 6.817:- då vi besökte på Ssenyange i slutet av 2008.
Stor del av pengarna har gått till bygget av matsal och toletter samt till markköpet.
En annan stor post innan jul 2008 var 2009-års skolavgift för de 35 elever som läser
vidare i Secondary school, ca 105.000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På ”framtidskontot” finns nu 39.694,97:-

Matsalen står klar,
juni 2008.

TACK för er stöttning och ert engagemang i detta projekt !
Matilda o Linus
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