Ssenyange 2014 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 170 elever vidare i Secondary school 2014 och 22 elever går lärlingsutbildning.
Utöver dessa stöttas 71 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har 700 elever varav 450 bor på skolan.
19 januari anländer årets första volontär för att stanna i tre veckor.
Februari
För andra gången i Ssenyanges historia fann vi sponsorer till alla de som gick ut sjuan i höstas vilket gör
att de börjar i Secondary school denna månad!
Mars
Den tredje våningen på flervåningshuset påbörjas. Den ska rymma volontärrum och förråd.
Nakalembe Flavia, fd Ssenyangeelev tar sin examen och blir legitimerad sjuksköterska.
6 mars tar vi emot en fantastisk check från almanacksförsäljningen som Laholmsbukten Rotary står för
och som många Ssenyangevänner är delaktiga i genom inköp av kalendrar samt sponsorplatser.
29 mars anländer 8 elever från Åva Gymnasium i Täby för att vara volontärer under 3 veckor.
April
Väggarna är uppmurade och taket lagt på sista våningen på flervåningshuset.
26 april hålls en konsert i Martin Luther i Halmstad där kollekten går till Ssenyange.
Maj
12 maj påbörjar 6 st tjejer från Ssenyange sina vidareutbildningar; en läser till lärare, en går
lärlingsutbildning och tre läser till sjuksköterskor.
Mellbystrands fritidshem anordnar marknad och en del av försäljningspengarna går till uteleksaker till
Ssenyange.
Juni
I skolköket installeras enkel men välbehövlig ventilation (självdrag).
I slutet av månaden får två fd Ssenyangeelever (Ronald och James) det fantastiska beskedet att de, av
Ugandas regering, tilldelats stipendier för universitetsstudier.
Juli
Det visar sig att kontaktpersonen för de svenskar som stöttar elever i vidareutbildning sprider falska saker
om eleverna och skolan och ber sponsorerna sätta in pengar på hans privata konto istället för att gå via
Ssenyange. Vid konfrontation av uppgifterna väljer han att själv säga upp sig.
Augusti
Ronald och James påbörjar sina universitetsstudier (Ronald på Makerere University i Kampala och James
på Mbarara University of Science and Technology).
Utvändigt är sista våningen på flervåningshuset nu klar.
September
Tredje och sista våningen på flervåningshuset färdigställs och är redo att välkomna volontärer!
28 september anländer en barnsjuksköterska från Halmstad för att under 3,5 veckor arbeta som volontär.
Oktober
14 oktober erbjöds alla elever samt anställda HIV-testning på skolan.
17 oktober spelas de årliga matcherna i fotboll och netball.
20 oktober är det stor fest på skolan med mat och läsk och knattedisco!

November
1 november reser vi hem från Uganda för i år.
11 november rörs för första gången pengar på Framtidskontot. Vi gör ett lån för att kunna betala
skolavgifterna för 2015 som betalas I förskott.
December
Ett gäng tjejer från Laholm säljer hemgjorda saker på julmarknaden och julskyltningen i Laholm.
Många Ssenyangevänner beställer gåvobrev som julklappar till nära och kära som blir till madrasser och
fruktdagar på Ssenyange.
30 december återbetalar vi lånet från Framtidskontot som togs 11 november.

Föreläsningar under 2014
24 januari, Halmstad Norre Port Rotaryklubb, Halmstad
28 januari, Knäreds föreläsningsförening, Knäred
1 februari, Återträff på TrulsgårdenSsenyangeresan, Laholm
4 februari, Blåkullaskolan, Laholm
17 februari, Lions Eldsberga, Lilla Böslid
6 mars, Laholmsbukten Rotary, Trulsgården, Laholm
9 mars, Våxtorps hembygdsförening, Våxtorp

21 mars, Kamratföreningen, Ålstorps Hemvärnsstuga
26 mars, Hasslövs församlingshem
2 april, Veinge församlingshem
3 april, Snöstorps församlingsgård, Halmstad
6 maj, Rebeckalogen Natalia nr 78, Ängelholm
23 november, Fullt Hus, Våxtorps Godtemplargård

1.934.450:- har under året skickats ner till Ssenyange!
(Av dessa pengar har 800:- gått till bankens avgift för utlandsöverföring)

Vi handlade dessutom för 2 223,75 åt Ssenyange under vårt besök.
Det mesta av pengarna har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, skolmateriel, mediciner osv.
En hel del pengar har även gått till bygget av den tredje och sista våningen på flervåningshuset, dessa
pengar var skänkta av en stiftelse, öronmärkta till bygget.
En stor post i november 2014 var 2015-års skolavgift för en majoritet av eleverna i
vidareutbildning, ca 725 000:-.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss. En sammanställning finns även på webben.
På ”Framtidskontot” finns nu 253.707 :-

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