Ssenyange 2013 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 128 elever vidare i Secondary school 2013 och 11 elever går lärlingsutbildning.
Utöver detta stöttas 62 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har 600 elever varav 400 bor på skolan.
Tre volontärer är på plats på skolan.
9:orna på Veingeskolan syr 120 tygbindor som skickas ner till Ssenyanges tjejer.
Februari
För första gången någonsin fann vi sponsorer till alla de som gick ut sjuan i höstas vilket gör att de alla 38
börjar i Secondary school 11 februari!
De13 elever som gick ut Secondary 4 i november får tillbaka sina nationella examenstest och alla klarar
sig jättebra. 6 av dem kommer nu att läsa till sjuksköterskor, 2 kommer att gå jordbrukslinje och en
teoretisk linje.
Mars
18 mars anländer 5 gymnasielever som är volontärer på Ssenyange som stannar till 7 april.
Nya solceller installeras på ett av skolans tak.
Skolans försäkringsbolag, Swico, skänker 43 madrasser och filtar till skolan.
April
I slutet av månaden når Veingeskolans stora låda med tygbindor och annat Ssenyange.
En liten tillbyggnads görs åt baby-class för att möta ett nytt myndighetsdirektiv som säger att aby-class
inte får dela klassrum med förskoleklassen.
26 april tar vi emot en fantastisk check från almanacksförsäljningen som Laholmsbukten Rotary står för
och som många Ssenyangevänner är delaktiga igenom inköp av kalendrar samt sponsorplatser.
Maj
En av vårens volontärer, Marcus, tillsammans med en vän påbörjar en resa per cykel mot Tanzania och
Uganda under vilken de samlar in pengar till Ssenyange och ett barnhem i Tanzania.
Efter ett upprop på Ssenyanges Facebooksida får vi in pengar till de 85 skoluniformer som det är behov
av.
25 maj har en av konfirmandgrupperna i Hasslöv-Våxtorps församling valt att kollekten ska gå till
Ssenyange.
26 maj har Martin Luthers kyrka en vårsoaré där vi berättar om Ssenyange och där fika- och
lottförsäljningspengarna går till Ssenyange.
I slutet av maj anordnar Strandängsskolan i Båstad en tillställning där det säljs bl a lotter till förmån för
Ssenyange.
Juni
5 juni hämtar vi ca 500 matchdräkter och 200 fotbollar hos BK Astrio.
Två nya volontärer anländer.
Många elever i Secondary school ligger sjuka i malaria under sommaren men ingen blir allvarligt sjuk.
Juli
Bygget av en andra våningen på killarnas nya sovsal är i gång. Den kommer att inhysa sysal och datorsal.
Två svenskar besöker Ssenyange och har med sig en del av Astrios fotbollssaker.
Augusti
Marcus och Jonathan som cyklar för Ssenyange har nu nått Etiopien.
September
6 september är det försäljningspremiär av Ssenyangealmanackan för 2014 på Våxtorps marknad.
15 september bjuds vi in att plocka vad vi önskar att ta med till Ssenyange helt gratis på fotbollsföreningen
WRYs loppmarknad.
Marcus, fd volontären som cyklat till Tanzania gör ett uppskattat besök på Ssenyange.

Den nya våningen på killarnas nya sovsal står klar och inflyttningen av symaskiner börjar.
En pojke i förskoleklassen på Ssenyange går bort, bara 7 år gammal och begravs 16 september.
Oktober
6 oktober anländer en ny volontär som är på skolan i 2 månader och efter en vecka anländer en
korttidsvolontär för drygt 1 vecka.
10 oktober medverkar Matilda i Sveriges Radio Halland och berättar om Ssenyange.
15 oktober kommer vi till Uganda för årets Ssenyangbesök.
18 oktober spelas de årliga matcherna i fotboll och netball.
22 oktober är det stor fest med firande av 10-årsjubileum av samarbetet mellan Sverige och Ssenyange.
November
1 november reser vi hem från Uganda för i år.
Blåkulla Fritids säljer saker till förmån för Ssenyange på sin höstmarknad.
December
14 december säljer ett gäng tjejer från Laholm hemgjorda saker på julmarknaden i Laholm och
Veingeskolan säljer saker på julskyltningen.

Föreläsningar under 2013
24 februari, Torekovs Föreläsningsförening, Östra Karup
25 februari, Båstad enskilda gymnasium, Båstad
4 mars, Folkhögskolan, Halmstad
10 mars, Våxtorps hembygdsförening, Våxtorp
20 mars, Veinge församlingshem, Veinge
11 april, Lions, Båstad
26 april, Laholmsbukten Rotaryklubb, Mellbystrand
26 maj, Martin Luthers kyrka, Halmstad
19 augusti, Centern, Lizzie´s café, Holm

4 september, Östra Karups SPF, Östra Karup
5 september, Folkets Hus, Ängelholm
8 september, Laholms församlingshem, Laholm
28 september, Odd Fellowhuset, Ängelholm
1 oktober, Explore Uganda, Trulsgården, Laholm
11 oktober, WSP, Halmstad
12 november, Öppen gemenskap, Hishult
21 november, Munka Ljungby & Tåstarps Föreläsnfören, Hjärnarp
24 november, Fullt Hus, Våxtorps Godtemplargård

1.511.600:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 950:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Vi handlade dessutom för 40.299,50:- i kontanter åt Ssenyange
inför och under vårt besök.
Det mesta av pengarna har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, mediciner osv.
En stor post innan jul 2013 var 2014-års skolavgift för en majoriteten av eleverna i
vidareutbildning, ca 550 000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss.
På ”framtidskontot” finns nu 237.859,39 :-

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