Ssenyange 2015 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 149 elever vidare i Secondary school 2015 och 42 elever går lärlingsutbildning och 4 st på
Universitet.
Utöver dessa stöttas 67 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har drygt 650 elever varav 450 bor på skolan.
Alla madrasser byts ut i sovsalarna och galonöverdrag sys.
Februari
2 februari börjar det nya läsåret på Ssenyange och eleverna möts av nyrenoverade lektionssalar i två av
de äldsta byggnaderna. Nya takstolar och nytt tak är på plats och husen har kompletterats med verandor.
9 februari börjar de 24 sjuor som fått sponsorer sina vidareutbildningar.
Mars
27 mars tar vi emot en fantastisk check från almanacksförsäljningen som Laholm-Hök Rotary står för och
som många Ssenyangevänner är delaktiga i genom inköp av kalendrar samt sponsorplatser.
April
Tre svenskar besöker skolan.
26 april anländer volontär Lisa, förskolelärarelärarstudent som har praktik på Ssenyange.
Maj
30 maj reser Ssenyanges rektor och kontaktperson till Sverige.
OBS! Deras resa och omkostnader betalas privat av Matilda o Linus, inga pengar tas från insamlade
medel.
Juni
10 dagar spenderar Mr Mutesasira och Gertrude i Sverige. Vi besöker äldreboenden, skolor och
volontärer och många andra ställen.
Juli
Eleverna som bor på skolan börjar serveras ägg kontinuerligt en gång i veckan genom en riktad donation.
Augusti
Ett antal svenskar besöker skolan under månaden och Lisa som var volontär i april är tillbaka för en längre
period.
September
Efter ett myndighetskrav omgärdas nu hela skolan av en mur.
Oktober
Första microlånet till en fd Ssenyangeelev beviljas genom Ssenyange Education Project. Katushabe
Annet lånar 4300:- för att starta som återförsäljare av Mobile Money.
November
10 st nya trampsymaskiner köps in.
2 och 3 november skriver 78 elever I sjuan sina examensprov.
Skolan har besök av Nicole och Nadine. Nicole var volontär på Ssenyange 2010.
December
Under december arbetar vi fram nya rutiner för att återkopplingen till de som stöttar enskilda elever ska bli
bättre,

Föreläsningar under 2015
9 januari, Halmstad Norre Port Rotaryklubb, Halmstad
17 januari, Trulsgården Laholm
21 januari, SPRF, Lagagården, Laholm
9 februari, Ränneslöv-Ysby LRF, Ålstorps hemvärnsstuga
18 februari, Veinge församlingshem
22 februari, Våxtorps hembygdsförening, Våxtorp
19 mars, Lärarförbundet i Halland, Strandpensionatet ,
Skummeslövsstrand

27 mars, Laholm-Höks Rotaryklubb, Laholms Sparbank
9 april, Båstad Inner Wheel, Församlingsgården, Båstad
3 juni, Laholms teater
8 september, Lions Club Hyltebruk, Folkets Hus Hyltebruk
22 oktober, Åva Gymnasium, Täby
25 oktober, Fullt Hus, Våxtorps Godtemplargård
3 november, Folkuniversitetet, Halmstad
5 december, Solgården, Våxtorp

971.700:- har under året skickats ner till Ssenyange!
3000:- har gått till bankens avgift för utlandsöverföring
Anledningen till att summan som skickats ner 2015 är avsevärt lägre än 2014 är
att skolavgifterna för nästkommande år inte sänts utan kommer att sändas 2016.
Bankavgiftens del är högre än tidigare år, detta pga att vi som avsändare bekostar även bankkostnaderna
för överföringen för Ssenyange. Tidigare bekostades den av mottagaren.
Det mesta av pengarna har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, skolmateriel, mediciner osv.
En hel del pengar har även gått till totalrenoveringen av block I och block II, dvs två av de tre
lektionsbyggnaderna från 1991, dessa pengar var skänkta av en stiftelse, öronmärkta till renoveringen.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss. En sammanställning finns även på webben.
På ”Framtidskontot” finns nu 281 884 :-

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