Ssenyange 2010 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
20 januari kommer svar på P7 examenstest som alla klarat! Totalt 46 läser i secondary school 2010.
2 av de tidigare secondary schooleleverna byter till läringsutbildning och 4 nya börjar, totalt 9 i lärlingsutb.
Skolan har 500 elever varav 300 bor på skolan.
På initiativ av fd volontären Anita kan nu även elever på Ssenyange stöttas och 2010 är de 47 som fått
sponsorer.
Bygget av lärarbostäder och sköterskemottagning bekostat av Fiskers marathonpengar är i slutfasen.
Februari
6 februari flyttar de första lärarna in i de nya lärarbostäderna!
Solceller installeras på det nya huset.
18 februari läggs ett inslag om Ssenyange ut på Helsingborgs Dagblads webb-TV.
Nicklas och Linus fixar en ny hemsida åt Ssenyange, adressen är dock densamma.
Nytt läsår startar och eleverna möts av nymålade klassrum och renoverade sängar.
Svensk volontär på plats på Ssenyange
Mars
5 mars fyller rektor Mr Mutesasira 65 år!
17 mars installeras en ny vattentank vid lärarbostädernas tak.
Hellen, första eleven i sec school, klarade en delkurs i sin sjuksköterskeutbildning.
Byggnadskontoret i Halmstad utmanar Riksbyggen i Helsingborg i att samla 50-öringar till Ssenyange.
En distansstudiecirkel om Uganda och Ssenyange startar via NBV.
Två rum och toalett byggs för volontärernas pengar.
April
Vi börjar använda ett nytt system för utskick av nyhetsbrev, de läggs nu även upp på hemsidan.
Tre svenska volontärer åker till Ssenyange via Volontärresor.
Maj
17 maj påböjar George William sin sjuksköterskeutbildning.
22 maj påbörjar Annet sin lärarutbildning.
28 maj går Matildas chef Kenneth i pension. Det var han som skänkte de allra första slantarna till
Ssenyange och rektor Mr Mutesasira skickar ett tal som Matilda läser upp på Kenneths avtackning.
29 maj håller svenska Jeanette Moores, boende i Kampala, en uppskattad workshop för lärarna.
Paket med verktyg till slöjden kommer fram 4 månader efter att det skickades från Halmstad!
Partman i Halmstad antar utmaningen om 50-öresinsamling.
Lite information på engelska läggs upp på Ssenyanges hemsida.
Juni
De tre svenska volontärerna reser hem efter 8 veckor på Ssenyange.
Vid midsommar avslutas 50-örestävlingen och Riksbyggen hade lyckats samla in drygt 2000:- och vinner!
En kopieringsapparat köps in.
Ett nytt gäng svenskar kommer till Ssenyange, bland annat Agneta som besökte skolan även 2009.
Svenskarna på plats ordnar midsommarfirande med dans runt midsommarstång för eleverna.
Juli
11 juni skakas Uganda av ett bombdåd då 75 personer mister livet i Kampala.
26 juli når ännu ett paket med verktyg Ssenyange, skickat vid midsommar.
En allvarlig ögoninfektion härjar i Uganda, Ssenyanges skolsköterska håller den under kontroll på skolan.
Svenskarna på plats anordnar en personaldag med picknick och tipsrunda.
Ssenyange deltar i en netball och fotbollsturnering mot skolor i närområdet.
Eleverna i lagen (30 st) får åka på utflykt till Enebbe.
Chokladhuset Cacáo drar igång en egen 50-öresinsamling.

Augusti
28 augusti installeras solceller, totalt ger de ihop med de gamla nu 320 W.
Bandans tak läggs om.
Byggnadskontoret utmanar WSP i Halmstad i att samla 50-öringar.
Nytt gäng volontärer på Ssenyange.
September
Laholmsbukten Rotaryklubb har årets Ssenyangealmanacka klar för försäljning.
Oktober
30 oktober reser Matilda och Linus till Ssenyange.
November
1 november får lärarna lönehöjning från ca 400:- till ca 600:- i månaden.
2 november skriver 7:orna sina examenstest. Även närliggande skolor skriver på Ssenyange.
3 november 100 nya madrasser köps in!
3 november får skolsköterskan en vattenreningsväska (Solvatten).
4 november anländer gruppresan med 13 personer till Uganda. Hemresa den 14 november.
Nya toaletter börjar byggas, ett hål grävs för hand 20 (!) meter djupt!
28 november säljs det lotter till förmån för Ssenyange i Laholm och Våxtorp.
December
Den nya toalettbyggnaden står klar.
Det är varmt i Uganda och alla hoppas på regn innan nyår.
11 december säljs det lotter och annat för Ssenyange på julmarknad i Laholm.
Filmvisningar under 2010
1 januari, Pensionat Neptun, Båstad
27 januari, Lions Söndrum-Tylösand, Tylösand
28 januari, Ränneslövs hembygdsförening, Ränneslöv
3 februari, Karup-Våxtorps LRF, Våxtorp
5 februari, Pensionärsförening, Mellbygården, Mellbystrand
8 februari, Sirius damklubb, Landskrona
15 februari, Lions Laholm samt Eldsberga, Lögnäs
16 februari, Inner Wheel, Halmstad
18 februari, Rådhuset, Halmstad
21 februari, Laholms församling, Laholm

8 mars, Ysby hembygdsförening, Ysby
10 mars, Tjänstemannabröderna, Halmstad
11 mars, Lions, Båstad
14 mars, Våxtorps hembygdsförening, Våxtorp
1 oktober, WSP, Halmstad
5 oktober, Våxtorps Djurklinik, Våxtorp
19 oktober, Veinge församling, Veinge
20 oktober, Hjärt Lungsjukas förening, Ränneslöv
24 oktober, Godtemplargården, Våxtorp

701.050:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 850:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Vi handlade dessutom för 21.953,39:- åt Ssenyange inför och under vårt besök.
Lärarbostäder har byggts och solceller köpts in vilket kostat extra i år. I övrigt har pengarna gått till driften.
En stor post innan jul 2010 var 2011-års skolavgift för eleverna i vidareutbildning, ca 216.000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På ”framtidskontot” finns nu 145.714,29:-

TACK för er stöttning och ert engagemang i detta projekt !
Matilda o Linus
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Öens Grustag, 312 98 VÅXTORP
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