Ssenyange 2012 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 99 elever vidare i Secondary school 2012 och 10 elever går lärlingsutbildning.
Utöver detta stöttas 55 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har 580 elever varav 370 bor på skolan, 190 tjejer och 180 pojkar.
I början av januari går vi över 3-miljonersstrecket, dvs över 3 miljoner har hittills skänkts sedan 2003.
12 januari premiärvisar vi 2012 års Ssenyangefilm.
23 januari får vi veta att alla sistaårselever klarat sina examenstest och är redo för Secondary school.
25 januari tar vi emot en fin check från Parkskolans elevråd.
Svenska volontärer anländer till skolan.
Februari
3 februari besöker vi Mellbystrandsskolans elever som samlat in pengar.
Ronald och James som läser i Secondary school presterar bäst på hela resp skola på examensproven!
25 februari deltar vi i Multikulturell festival i Knäred där del av inträdet tillfaller Ssenyange.
27 februari pryder Ssenyangeelever förstasidan på Laholms Tidning.
Mars
23 mars anordnar Laholmsbukten Rotary Afterwork på Strandhotellet i Mellbystrand där checken för
försäljningen av 2011 års almanacka överlämnas, 110 000:-!
8 volontärer, varav 6 gymnasieelever, bor på Ssenyange.
April
Bygget av killarnas nya sovsal rullar på.
19 april anordnar två gymnasietjejer en välgörenhetskväll i Båstad där del av intäkterna går till Ssenyange.
30 april vårtalar vi om Ssenyange, inbjudna av Lions, på Örnäsvägen i Söndrum.
Maj
29 maj får Ssenyanges rektorspar visum för att besöka Sverige, en resa som helt bekostas av Matilda o
Linus privata pengar, inget tas från insamlade medel.
30 maj läggs nätverket Öppna Sinnen på Landet ner och de beslutar att skänka sin kvarvarande kassa till
skolan.
Juni
2 juni anordnar några Ssenyangevänner Barnloppis i Laholm.
4 juni anländer rektorsparet till Arlanda och de guidas i Riksdagen av Maria Leissner. Under deras
sverigebesök hjälper ett antal Ssenyangevänner oss med att bekosta allt från middagar och hotellnätter till
parkeringsavgifter och båtturer!
5 juni är vi på studiebesök på DeLavals Hamra Gård och på kvällen anordnas en härlig återträff med
gamla Ssenyangebesökare på Åkeshofs Slott.
6 juni ser rektorsparet Stockholm under en båttur innan avresa mot Halland.
8 juni besöker vi Mellbystrandsskolan där eleverna ställer många frågor till rektorsparet. På eftermiddagen
besöker vi Laxodlingen i Laholm och på kvällen möter vi många Ssenyangevänner på Strandhotellet i
Mellbystrand.
10 juni besöker vi Laholms kyrka samt Våxtorps hembygdsförening.
11 juni träffar vi elever på Blåkullaskolan i Laholm och på kvällen anordnas middagsträff med
Ssenyangevänner på Trulsgården i Laholm.
12 juni besöker vi Parkskolan i Laholm där eleverna överraskar med att sjunga Ugandas nationalsång! Vi
besöker även Västra Karups skola.
14 juni vinkar vi av rektorsparet på Landvetters flygplats och de beger sig hem mot Uganda igen.
16 juni sommarpratar vi om Ssenyange på Sommarfrukost vid Lagan på Gröna Hästen i Laholm.
Juli
14 juli säljer ett gäng Ssenyangevänner popcorn för Ssenyange på Stadsfesten i Laholm.
En ny spis byggs i skolköket.
Det finns flera svenska volontärer på skolan.
Mölle Bouleförening arrangerar loppis, delvis till förmån för Ssenyange.
Augusti
Bygget av pojkarnas sovsal har stått stilla i väntan på pengar men återupptas igen i början av augusti.

Som första fd Ssenyangeelev som gått ut Secondary school tar Lilian examen (Teaching Certificate) från
lärarutbildningen och får en lärartjänst!
En arkitektfirma önskar sig gåvor till Ssenyange till sin invigningfest och många minnesblad till
begravningar samt gåvobrev till dop-och födelsedagspresenter produceras.
I slutet av månaden färdigställs Fiskers Dormitory, pojkarnas nya sovsal och grabbarna flyttar in!
September
4 september säljer Rädda barnen lotter i Österåker som blir till mediciner på Ssenyange.
2013 års Ssenyangealmanacka är klar för försäljning!
18 september anländer en svensk volontär som under 2 veckor bl a målar skolans byggnader utvändig.
22 september är delar av lärarkåren på en workshop/utbyte på skolan Ambrosoli i Kampala.
Oktober
2 oktober passeras 4 miljonersstrecket, dvs över 4 miljoner har skickats ner till Ssenyange sedan 2003!
12 oktober reser vi till Uganda för det årliga besöket.
19 oktober besöker Bugandas kung Ssenyange!
20 oktober välkomnar vi årets gruppresa till Uganda och vi inviger skolans datorsal!
4 volontärer är på plats på skolan och i slutet av månaden anländer ytterligare tre.
November
3 november reser vi hem från Uganda.
16 november medverkar Matilda i Sveriges Radio P4 i inslaget Resor som gör skillnad.
4 volontärer tillverkar armband med eleverna som säljs i Sverige till förmån för skolan.
Sjuksköterskestudenterna George William och Sarah skriver sina examenstest och båda får jobb!
Individuella löner införs på skolan för lärare och övrig personal.
December
13 december säljs diverse saker och lotter till förmån för Ssenyange på julmarkanden i Laholm.
Många företag och privatpersoner beställer gåvobrev inför julen.
30 december har alla sjuor fått en svensk sponsor för vidare studier i Secondary school 2013!
Filmvisningar under 2012
12 januari, Bjäre Zontaklubb, Båstad
15 januari, Pensionat Neptun, Båstad
31 januari, Plönningegymnasiet, Harplinge
17 februari, Halmstad-Norre Port Rotary, Halmstad
26 februari, Laholms FN-förening, biblioteket, Laholm
11 mars, Våxtorps hembygdsförening, Våxtorp
23 mars, Laholmsbukten Rotary, Strandhotellet, Mellbystrand
28 mars, Veinge församlingshem, Veinge

10 april, Lions Club Hyltebruk, Hyltebruk
12 april, Båstad Inner Wheel, Båstad
19 april, Project Charity, Båstad
30 maj, Öppna Sinnen på Landet, Vallåsens Värdshus
8 juni, Laholmsbukten Rotary, Strandhotellet, Mellbystrand
9 oktober, WSP, Halmstad
14 november, Hjärt- och Lungsjukas förening, Gråmandstorp
16 november, Fredagsklubben, Halmstad

1 430 500:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 850:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)
Vi handlade dessutom för 25.829:- kontant i Uganda och Sverige.
Det mesta av pengarna har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, mediciner osv.
En hel del pengar har även gått åt till pojkarnas nya sovsal.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På ”framtidskontot” finns nu 214.848,24:-

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