Ssenyange 2009 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Journalisten Carita Portuondo Andersson besöker Ssenyange och skriver artiklar i bl a Kollega,
Finansvärlden och Ingenjören.
Alla P7-elever klara sina examenstest, totalt är de 35 som läser i secondary school 2009!
Birgitta Stomberg syr de första tygkassarna till förmån för Ssenyange.
Skolan har 500 elever varav 300 bor på skolan.
Februari
3 februari skickas paket till lärarna ner med begagnade mobiltelefoner.
8 februari går flyttlasset för de 12 elever som börjar sitt första år i secondary school.
16 februari skickas paket med kritor, böcker och tyger ner.
Mars
5 mars fyller rektor Mr Mutesasira 64 år och "firade" dagen med att ligga sjuk i malaria.
15 mars är det filmvisning på Ssenyange, filmen från vårt senaste besök.
18 mars kom paketet med kritor fram
18 mars var Hellen, första eleven i sec school, på antagningsintervju för sin sjuksköterskeutbildning.
April
Vi spränger miljonstrecket! Över en miljon har skickats ner till Ssenyange sedan starten 2003!
Lärarna får 40 kronors löneökning / månad.
Vi börjar sälja Kerstin o Gösta Perssons handmålade kort till förmån för Ssenyange.
Maj
13 maj börjar Hellen sin sjuksköterskeutbildning!
Nya skoluniformer för lärlingseleverna samt de nya secondary schooleleverna köps in.
Två lärare slutar och två nyanställs.
Juni
6 juni hälsar rektorn oss ett fint nationaldagsfirande och berättar att eleverna får extra frukt idag för att fira!
19 juni kommer Agneta till Ssenyange som volontär.
Lisa, fd volontär, besöker Ssenyange.
Rektorn får sin statliga pension (engångssumma) och köper en begagnad Toyota!
Juli
Det är svält i stora delar av Uganda och matpriserna ökar.
Vi kan börja skicka pengar via Internetbanken vilket minskar avgiften för utlandöverföring fr 180:- till 50:-.
Augusti
29 augusti dör Ssenyanges första get Birthe som vi köpte 2004. Det blir grillfest på skolan!
September
19 september anordnar vi loppis i Båstad till förmån för skolan.
20 september springer Frank Fiskers Berlin Marathon och samlar in pengar till Ssenyange.
Det är oroligt i Uganda under några dagar med upplopp och dödsskjutningar.
Lena och Julia samt Anita kommer till Ssenyange som volontärer.
Oktober
Det regnar mycket på Ssenyange under månaden och fler än vanligt får malaria.
En lärare blir avskedad efter att ha slagit en elev.
Vi börjar sälja tomtar som Kerstin o Gösta Persson gör till förmån för Ssenyange.

November
2 november skriver 43 elever i P7 sina examenstest.
20 november reser vi ner till Ssenyange för årets besök.
29 november är det husutsättning för lärarbostäder/sköterskemottagningsrum.
En pojke i secondary school blir väldigt dålig i malaria men bättrar på sig efter ett par dagar på sjukhus.
Årets Ssenyangealmanacka från Laholmsbukten Rotary finns klar för försäljning.
Ett nytt konto för skolavgifter öppnas och alla elever i secondary school/lärlingsutbildn. får ett ID-nummer.
December
4 december lämnar vi Uganda för detta år.
Solceller köps in som kommer att monteras på matsalstaket.
Drygt 500 elever går nu på Ssenyange varav ca 400 bor på skolan.
Lärarhuset/skolsköterskerummen är på god väg upp!
Filmvisningar under 2009
12 januari, Inner Wheel, Höganäs
22 januari, Byggnadskontoret, Halmstad
26 januari, Byggnadskontoret, Halmstad
24 februari, Rädda Barnen Kullabygden, Höganäs
6 mars, Halmstad-Norre Port Rotaryklubb, Halmstad
10 mars, FOBO och Naturskyddsföreningen, Våxtorp
17 mars, Sirius damklubb, Halmstad
20 mars, Hemvärnsföreningen, Ålstorp
26 mars, PRO Öster, Halmstad
1 april, Veinge-Tjärby Församling, Veinge
3 april, Laholmsbukten Rotaryklubb, Laholm
6 april, Eldsberga församling, Eldsberga
25 maj, Unimer, Halmstad
25 maj, Laholms Rotaryklubb, Laholm

25 juni, Mölle-Arild Rotaryklubb, Mölle
16 september, Alla Hjärtans Hus, Halmstad
6 oktober, Pensionärsuniversitetet, Halmstad
7 oktober, Vikens Lekmannakår, Viken
14 oktober, SPF Gamletull, Halmstad
15 oktober, IOGT, Göstorp
20 oktober, Hishults församling, Hishult
24 oktober, FN-föreningen, Kungsbacka
25 oktober, IOGT, Våxtorp
29 oktober, Pålsbo servicehus, Halmstad
3 november, Rebeckorna, Ängelholm
11 november, Våxtorps församling, Våxtorp
16 december, Laholms Sparbank, Laholm

466.260:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 1.160:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Vi handlade dessutom för 6.179:- då vi besökte på Ssenyange i slutet av 2009.
Pengarna har I stort sett bara gått till driften under detta år.
Solceller har dock köpts in och ett husbygge har påbörjats vilket har kostat lite extra.
En stor post innan jul 2009 var 2010-års skolavgift för de 46 elever som läser vidare i secondary school
samt de 9 elever som läser vidare i lärlingsutbildning, ca 150.000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På ”framtidskontot” finns nu 37.119,29:- (anledningen till att summan minskat sedan förra året är att fram
till oktober 2009 var kontot för sec schoolavgifter och framtidskontot detsamma och det var tidigare år en
gissning vad som var till vad. Men från och med nu då vi har separata konton för de två olika sakerna kan
vi veta den exakta summan.

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