Ssenyange 2011 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 70 elever vidare i secondary school 2011 och 9 elever går lärlingsutbildning.
Utöver detta stöttas 23 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har 550 elever varav 320 bor på skolan.
Den nya filmen om Ssenyange är klar och 10 januari är det premiärvisning i Helsingborg.
Sista veckan i januari får eleverna i P7 svar på sina examenstest. Alla klarar sig!
31 januari är det terminsstart på Ssenyange.
Februari
Tre svenska tjejer och en kille kommer till skolan som volontärer under 8 veckor.
De elever som går i Secondary school och lärlingsutbildning flyttar till sina respektive skolor.
6 februari har vi informationsträff på Pensionat Neptun i Båstad inför årets resa till Uganda och Ssenyange
18 februari är det val i Uganda, inte helt oväntat vinner sittande president Museveni…
Annas 50-öresinsamling på Cacáo avslutas och ger fina slantar till Ssenyange.
Den nya toalettbyggnaden står klar.
De senaste två månaderna har flera anhöriga valt att beställa minnesblad från Ssenyange istället för att
köpa blommor vid ett flertal begravningar.
Mars
Under februari och mars väljer flera jubilarer att önska sig pengar till Ssenyange istället för presenter!
Flera anlagda bränder utbryter på skolor i Uganda och Ssenyange ökar kollen på nätterna samt tecknar
en försäkring för skolans byggnader.
18 mars är vi hos Laholmsbukten Rotary och tar emot en stor check för 2011-års almanacksförsäljning.
19 mars påbörjar Yasin som första elev från Ssenyange en lantbruksutbildning.
April
1 april avlöser två nya svenska volontärer de som kom i februari och som nu reser hem.
En liten byggnad för snickeri byggs för volontärpengar bakom biblioteket.
15 april tar Gertrude (rektorns fru) en Diploma in Education på Mutesa I Royal University.
Maj
Mat- och bensinpriserna höjs kraftigt i Uganda och många demonstrerar och det blir en del oroligheter
främst i huvudstaden.
Flavia påbörjar sin sjuksköterskeutbildning.
15 maj har Gertrude sin examensfest.
En av konfirmandgrupperna i Våxtorp-Hasslövs församling väljer Ssenyange till konfirmationskollekten.
Juni
En ny svensk volontär är nu på plats på skolan.
Eleverna har varit mer sjuka än vanligt och vi skickar ner extra pengar till skolsköterskan för mediciner.
Den nya snickeribyggnaden står klar.
19 juni skapar vi en Facebooksida åt Ssenyange.
Juli
I slutet av månaden kommer hälsoskyddsinspektörer till skolan och ålägger oss att renovera flickornas
badrum vilket görs omgående.
26 juli skickar rektorn sin första digitala bild! Digitalkameran har skänkts av en av årets volontärer.
Augusti
Under sommaren anordnar Sjökvistens Allehanda trädgårdsvisningar där inträdet går till Ssenyange.
Nytt litet hus till förskoleklasserna byggs.
September
17 september säljer vi sockervadd till förmån för Ssenyange på Gammaldags marknad i Laholm.
På samma marknad säljer Björn Brorsson den rykande färska Ssenyangealmanackan för 2012.

Oktober
14 oktober kommer Matilda och Linus till Ssenyange
17 oktober köps mediciner in som bör räcka i princip hela 2012.
18 oktober besöker vi sjuksköterskeutbildningen samt lantbruksskolan där fd Ssenyangeelever går.
20 oktober bjuds hela skolans personal på lunch på Tropic Inn.
21 oktober kommer gruppresans deltagare till Ssenyange!
22 oktober springer ett bra gäng av svenskarna Masaka Marathon till förmån för Ssenyange.
22 oktober blir en av eleverna ormbiten och får spendera natten på sjukhus.
23 oktober firar skolan sitt 20-årsjubileum och den svenske ambassadören Urban Andersson är med och
firar!
November
2 november reser vi hem från Uganda.
December
10 december säljs diverse saker och lotter till förmån för Ssenyange på julmarkanden i Laholm.
Många beställer gåvobrev inför julen.
Två tjejer från Osbecksgymnasiet kämpar med sitt examensarbete att få ner en container till Ssenyange.
Ny rutin med fakturering av skolavgifter via OCR-nummer påbörjas för att underlätta administrationen.
Bygget av en ny sovsal åt grabbarna, Fiskers Dormitory, påbörjas.

Filmvisningar under 2011
10 januari, Inner Wheel Höganäs o Hbg/Kärnan, Helsingborg
6 februari, Pensionat Neptun, Båstad
8 februari, Rådhuset, Halmstad
16 februari, Hasslövs församlingshem, Hasslöv
9 mars, Lärarförbundet, Matsgård
13 mars, Våxtorps hembygdsförening, Våxtorp
16 mars, Veinge församlingshem, Veinge
18 mars, Laholmsbukten Rotaryklubb, Laholm
19 mars, Inner Wheeldagen, Äppelgården, Båstad
14 april, Ängelholm-Bjäre Rotaryklubb, Margretetorp
28 april, Gamletulls Rotary, Svarta Örnshuset, Halmstad
9 maj, ABF, Halmstad

23 juli, Falkenberg Kattegatt Rotary, Falkenberg
22 augusti, Falkenbergs Rotaryklubb, Falkenberg
3 september, Våxtorps Betong /VNG, Fågelsång, Våxtorp
5 september, Helsingborg-Kärnan Rotary, Helsingborg
11 oktober, WSP, Halmstad
8 november, Helsingborg Rotaryklubb, Helsingborg
8 november, Församlingshemmet, Hishult
16 november, Församlingshemmet, Våxtorp
5 december, Föräldraföreningen, Västra Karups skola
15 december, Församlingshemmet, Ränneslöv

860 200:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 700:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Vi handlade dessutom för 16. 485:- åt Ssenyange under vårt besök.
Det mesta av pengarna har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, mediciner osv.
En stor post innan jul 2011 var 2012-års skolavgift för eleverna i vidareutbildning, ca 300 000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På ”framtidskontot” finns nu 177 090,48:-

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Matilda o Linus Nilsson
Öens Grustag, 312 98 VÅXTORP
e-post: matilda_halmstad@yahoo.se hemsida: www.ssenyange.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

