Ssenyange 2017 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 137 elever vidare i Secondary school 2017, 60 elever går lärlingsutbildning, 4 st läser till
lärare, 1 st läser till präst, 2 st läser till sjuksköterskor, 6 st går på universitet.
Utöver dessa stöttas 53 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har ca 600 elever varav ca 400 bor på skolan.
Renovering av skolans ursprungsbyggnader, uppförda 1991 utförs.
30 januari startar 2017 års läsår och skolan fylls åter med elever.
Februari
I slutet av februari finns svenska volontärer på plats på skolan.
Mars
I mars befinner sig två högskolestudenter från Halmstad Högskola på Ssenyage för att göra sin MSF.
April
I april finns, förutom högskolestudenterna från Halmstad även en student från Högskolan Kristianstad på
skolan för nästan en månads praktik från förskolelärareprogrammet.
I april återbesöker två fd volontärer skolan och har även med sig en vän vardera.
Fd Ssenyangeeleven Jane som nu läser på universitet i Entebbe blir vald till Guild Representative Council
för elever med särskilda behov.
James en fd elev som fått statligt stipendie för att läsa på universitet tar examen. En Bachelor’s degree in
science education (physics and mathematics) på Mbarara University of Science and Technology.
6 april har svenska styrelsen både årsmöte och styrelsemöte. Styrelse består även under 2017 av
Lisa Ernstson, Halmstad, Lars-Göran Persson, Laholm, Ulrika Persson, Oslo, Björn Brorsson, Laholm,
Linus Nilsson, Våxtorp och Matilda Nilsson, Våxtorp. Som revisor fungerar Jonny Pettersson.
Juni
Höks pastorat i Laholms kommun erbjuder sina konfirmander födda 2003 att resa på konfirmationsläger till
Ssenyange under sommarlovet 2018.
Augusti
26 augusti delar Laholm-Hök Rotaryklubb ut en check på 200 000 kr från årets kalenderförsäljning.
September
6 september har svenska styrelsen styrelsemöte.
Oktober
6 svenskar besöker Ssenyange.
November
9 november reser Matilda och Linus till Uganda för att spendera 6 veckor där tillsammans med ytterligare
tre svenskar.
Eleverna skriver sina nationella examensprov.
24 november besöker 5 svenskar skolan.
I slutet av månaden går eleverna på lov.
Skolans toaletter renoveras och två urinoarer köps in på prov.
December
Gulu university där en Ssenyangeelev går stängs pga lärarstrejk och examensproven skjuts till början av
nästa år.
20 december anordnar Parkskolan i Laholm basar där hälften av överskottet går till Ssenyange.
Sista dagarna i december faktureras de som stöttar enskilda elever för 2018 års studier. Skolavgiften i
Secondary school höjs med 25 kr per månad jämfört med 2017 års avgift (4 500 kr för helår 2018).

Föreläsningar under 2017
20 januari, Halmstad-Norre Port Rotary, Halmstad
5 februari, Höks pastorats konfirmander, Ränneslövs kyrka
10 april, Unimer, Halmstad
30 juni, Laholm Höks Rotary, Laholm
19 oktober, Österledsskolans åttondeklassare, Oskarström
29 oktober, Fullt Hus, Godtemplargården, Våxtorp
Utöver ovanstående filmvisningar har medlemmar från
Laholm-Hök Rotary haft filmvisningar för diverse
Rotaryklubbar

1.845 828 :- har under året skickats ner till Ssenyange!
4 250:- har gått till bankens avgift för utlandsöverföring
1.023 000 :- har gått till vidareutbildning (Secondary school , lärlingsutbildning samt universitet åt
Ssenyangeelever) som gått ut Primary school.
4 000 kr har gått till microlån åt en tidigare Ssenyangeelev
Resterande pengar har gått till skolans dagliga drift som mat, löner, skolmateriel, mediciner osv.
Alla kvitton på inköp som gjorts finns i original hos oss. En sammanställning finns även på webben.
På ”Framtidskontot” finns vid 2017 års utgång 327 843 :-

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