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Allt började med ett mail som
min närmaste chef, Kenneth,
anspråkslöst skickade ut
till mina arbetskamrater på
byggnadskontoret i Halmstad
innan jul 2002. Jag skulle då ta
tjänstledigt i 6 månader för att
åka till Uganda som volontär.
Kenneth uppmanade alla att
skänka en slant som jag skulle
göra något bra för under min
vistelse i Afrika. Då visste jag
knappt någonting om landet
Uganda, definitivt inget om
Ssenyange och ännu mindre
att det fanns en skola där som
desperat behövde vår hjälp.
2 990 kronor blev resultatet av
Kenneths uppmaning och med
dessa på fickan gav jag mig av!
I mars 2003 då jag gjort mig
hemmastadd i Uganda skickade
jag detta brev hem till Sverige:
Hej!
Jag tänkte
berätta om hur
det går med
era insamlade
pengar och om
den lyckligaste
stunden sen
jag kom hit till
Uganda! Jag har
hittat en skola
på en av kullarna
här i Masaka
dit jag åker när
jag har tid över
efter jobbet och
på helgerna.
På skolan, som
heter Ssenyange,
går det förutom
de vanliga
dageleverna även närmare tjugo barn
som är föräldralösa och därför också
bor på skolan. Det är brist på det
mesta för dessa barn, precis som för
skolan i övrigt. Brist på glädje är det
dock inte, tack och lov!
Skolans lokaler är slitna och mörka,
och smutsiga av alla fladdermöss som
också håller till där. De föräldralösa
barnen trängs i två rum där de samsas
i få sängar, en del sover direkt på
golvet. Sist jag var där bestämde jag
mig för att de mesta av era insamlade
pengar ska förvandlas till bra saker
för dessa barn. I onsdags åkte jag

till huvudstaden Kampala för att ta ut
era pengar från banken, jag passade
även på att köpa tre fotbollar och en
volleyboll.
Jag önskar att alla ni som samlat in
pengar kunde uppleva det jag fick vara
med om igår kväll på skolan!
Den totala lycka som utbröt när jag
kastade ut bollarna på grusplanen
går inte att beskriva!!! De annars så
disciplinerade skolbarnen tappade
alldeles fattningen och bara skrek,
sjöng och dansade och kramade om
varandra! Vilken lycka! Rektorn, en
liten man i femtioårsåldern, hade svårt
att hålla tårarna tillbaka och jag grät för
första gången sen jag kom hit!

Det som började som en
engångsinsats med några bollar på
en skola för föräldralösa barn har vuxit
till ett projekt som idag engagerar
många människor, inte minst folk från
Laholmstrakten. Varje månad sedan
jag lämnade Ssenyange och Uganda
2003, skickas pengar ner till skolan.
Pengar som skänks av privatpersoner,

Sedan 2003 har jag varje år,
tillsammans med min man Linus, rest
tillbaka till vännerna på Ssenyange.
”Den lille mannen i femtioårsåldern”
som jag skrev om i mitt första brev
hem till Sverige har, tillsammans med
frun Gertrude, blivit fantastiskt fina
och varma vänner
till oss. Vänner fulla
av tacksamhet för
allt som görs och
som tycker att det är
fantastiskt att folk på
andra sidan jordklotet
skänker pengar till
barn de aldrig ens har
träffat!
Tillfälle att träffa
dessa barn kanske
inte alla laholmare

Rotary- och Lionsklubbar, föreningar
och församlingar i och runt Laholm.
Stora saker har gjorts på skolan för
dessa pengar. Bland annat har skolan
fått vatten och elektricitet och en ny
toalett har byggts. Två nya sovsalar
är på plats och dessa har gjort det
möjligt att öka antalet elever som
bor på skolan från 19 till 220! En
skolsköterska och fem nya lärare
har anställts och nyligen invigdes ett
bibliotek och en lärlingssal. En ny
köksbyggnad, där Laholms Sparbank
lagt grundplåten, är under byggnation,
och beräknas vara klar under
sommaren i år.

har men väl en värdig representant
för barnen! Laholms Sparbank har
nämligen beslutat sig för att bjuda in
Ssenyanges rektor till Laholm! Jag
hoppas att många får tillfälle att träffa
denne härlige man, själv föräldralös
som barn, som nu driver denna skola i
Uganda på ett så fantastiskt sätt!
Varmaste tack till alla er som på olika
sätt stöttar och uppmuntrar arbetet för
Ssenyange Education Centre!
Matilda Nilsson, Öhn, Våxtorp
Välkomna att titta in på vår hemsida:

www.ssenyange.org

