BILAGA 1

Ssenyange 2016 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 144 elever vidare i Secondary school 2016, 51 elever går lärlingsutbildning, 3 st läser till
lärare, 1 st läser till präst, 5 st läser till sjuksköterskor, 5 st går på universitet.
Utöver dessa stöttas 70 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har knappt 650 elever varav ca 400 bor på skolan.
5 av förra årets sjuksköterskestudenter får underjanuari tillbaka sina examensresultat och alla klarade
examen.
Februari
1 februari har svenska styrelsen styrelsemöte.
22 februari börjar det nya läsåret, nästan en månad försenat pga presidentvalet. Alla sjuorna som klarade
sina examensprov 2016 har fått sponsorer och börjar på sin vidareutbildning denna månad.
Mars
3 mars tillträder Ssenyanges nya svenska styrelse, ledamöter: Björn Brorsson, Lisa Ernstson, Linus
Nilsson, Lars-Göran Persson och Ulrika Persson, ordförande: Matilda Nilsson
I mitten av mars åker Matilda och Linus till Ssenyange och en vecka senare ansluter en grupp om 12
svenskar.
Alla barn i skolans sovsalar får en ny fleecefilt.
Alla elever i vidareutbildning får sin årliga fickpeng á 150:-.
300 nya böcker köps in till Ssenyanges skolbibliotek.
6 elever i Nursery vaccineras mot Polio.
April
1-25 april bor 10 elever från Åva Vårdgymnasium i Täby på Ssenyange.
Några barn under 6 år vaccineras mot Polio.
Det sker en vattenläcka på skolan.
26 april har svenska styrelsen styrelsemöte.
Maj
9 maj går Ssenyanges universitetslevever på 11 dagars lov.
Skolan anställer en ny Head mistress, Mary. Hon har personalansvar för såväl lärare som övriga
anställda.
Skolan har lov 13 maj – 6 juni.
Några enstaka elever vaccineras mot Gula febern.
Masaka Principal Education Officer besöker, tillsammans med 2 skolinspektörer, skolan. Inga
anmärkningar.
Juni
Volontär Mirja från Sverige är på Ssenyange under en 6 veckor.
Mirja administrerar bland annat starten av ett synundersökningsprojekt på Ssenyange bekostat av
Laholm-Hök Rotary.
Under en vecka i juni utökas svensknärvaron med Lina och Lovisa.
10 juni överlämnar Laholm-Hök Rotary en check om 180 000 kr från almanacksförsäljningen.
Skolan inspekteras oanmält av Education secretarial of Masaka Diocese, inga anmärkningar. Beröm för
god disciplin och god hygien.
4 förskolelärarstudenter (fd Ssenyangeelever) har sin praktik på Ssenyange.
Augusti
En fd volontär, Susann, besöker skolan.
Både skolans flick -och pojklag deltar i kommunmästerskap och tar sig till semifinal.
Synundersökning utförs på ytterligare elever.
Två fd Ssenyangeelever, Jane och Oscar, påbörjar sina universitetsutbildningar.

September
12 september har svenska styrelsen styrelsemöte.
Synundersökning utförs på ytterligare elever.
Oktober
Ugandas president stänger tillfälligt ner Makerereuniversitetet där Ssenyange har 2 st elever. Stängningen
kommer att vara i alla fall året ut.
November
Eleverna skriver sina nationella examensprov.
Ett samarbete med inredningsföretaget Northmans startar, del av försäljningen skänks till Ssenyange.
Matilda o Linus + 2 vänner besöker Ssenyange under några veckor.
Renovering av den sista ursprungsbyggnaden påbörjas.
13 november anländer 2 svenska förskolelärarstudenter, Sarah och Stephanie, till skolan.
Synundersökning utförs på ytterligare elever.
December
5 december har Ssenyanges svenska styrelse möte.

Föreläsningar under 2016
14 januari, Inner Wheel, Båstad
28 januari, Veinge-Tjärby kyrkokör, Veinge
26 februari, Halmstad-Norre Port Rotary, Halmstad
26 februari, Försäkringskassans Veteranklubb, Halmstad
28 februari, Missionshuset, Laholm
3 mars, Knäreds församlingshem, Knäred
Utöver ovanstående filmvisningar har medlemmar från
Laholm-Hök Rotary haft filmvisningar för diverse
Rotaryklubbar

6 april, Veinge församlingshem, Veinge
12 april, Fair Trade Shop, Laholm
10 juni, Laholm Höks Rotary, Laholm
28 september, Veinge församlingshem, Veinge
2 oktober, Golfdamer från Tylösand, Möllegård,
3 oktober, Ugglarps gamla skola
5 oktober, Inner Wheel, Tylösand
25 oktober, Våxtorps församlingshem, Våxtorp
30 oktober, Fullt Hus, Godtemplargården, Våxtorp

1.764 200:- har under året skickats ner till Ssenyange!
3000:- har gått till bankens avgift för utlandsöverföring
Drygt 1 miljon har gått till skolavgifter för elever i vidareutbildning.
Ca 50 000 kr har gått till totalrenoveringen av block III, dvs den sista av lektionsbyggnaderna från 1991,
dessa pengar var skänkta av en stiftelse, öronmärkta till renoveringen
Resterande pengar har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, skolmateriel, mediciner osv.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos styrelsen. En sammanställning finns även på webben.
På ”Framtidskontot” finns nu 310 783 :-

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