Ssenyange 2018 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 98 elever vidare i Secondary school 2018, 39 elever går lärlingsutbildning, 3 st läser till lärare,
1 st läser till präst, 7 st läser till sjuksköterskor, 7 st går på universitet.
Utöver dessa stöttas 56 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har drygt 600 elever varav knappt 400 bor på skolan.
21 januari har svenska Ssenyangestyrelsen årets första styrelsemöte.
Februari
27 februari anländer årets första volontär, Louise. Hon stannar på Ssenyange i 4 veckor.
Några elever drabbades av mässlingen och vattkoppor men utbrottet kan begränsas till 4 barn.
Sovsalar och toaletter sprayas för att förebygga malaria.
Mars
1 mars kommer ytterligare två volontärer, Lotta och Sofie, de stannar i 3 veckor.
Volontärerna målar och uppgraderar, tillsammans med ett par elever, pojkarnas sovsal.
Lärarna får hälsoutbildning genom Kitovu Hospital.
April
10 april anländer Gael, en volontär som stannar i 3 veckor.
23 april har svenska styrelsen i Ssenyange Education Project årsmöte samt styrelsemöte.
Ledamöter för 2018:
Lars-Göran Persson, Laholm
Ulrika Persson, Oslo
Björn Brorsson, Laholm
Linus Nilsson (sekreterare), Våxtorp
Matilda Nilsson (ordförande, Våxtorp
Revisor:
Jonny Pettersson, Laholm
April
Fd Ssenyangeelever samlas på skolan för samkväm och rådgivning.
Juni
10 juni kommer familjen Agmarken till skolan för en veckas volontärande.
Ett större antal böcker, både läromedel och skönlitteratur, köps in.
18 juni anländer 11 konfirmander inkl 4 ledare från Höks pastorat för 2 veckors konfirmandresa.
Juli
7 konfirmander och 3 ledare från Höks pastorat kommer för 2 veckors konfirmandresa.
Två elever får mässlingen.
18 elever som är scouter samlas för ett tre dagar långt läger vid Lake Nabugabo, lärare från Ssenyange
medverkar.
Augusti
Miljö- och hälsoskyddsinspektörer från Masaka Municipality Council gör inspektion.
Några få elever får vattkoppor.
September
3 september har svenska styrelsen styrelsemöte.
Oktober
23 oktober medverkar Ssenyange i Campus Laholms Internationella dag.

November
11 november kommer Ebba, Frida och Anna, tre förskollärarstudents från Högskolan I Kristianstad för 4
veckors praktik.
Under drygt 2 veckor är Matilda och Linus på Ssenyange. I princip alla elever i vidareutbildning besöks.
Tygbindor åt alla tjejer I vidareutbildning delas ut och traditionsenlig läskfest hålls (i år med fruktservering
av några fd elever).
En av skolans toaletter rasar. Ingen kommer till skada då toaletten redan tidigare stängts av då sprickor i
fasaden upptäckts.
December
Ny toalett och tvättplats iordningställs.
Många köper Laholm-Hök Rotarys Ssenyangealmanacka samt julgåvobrev inför jul.
Under året får ett antal elever ut sina examensbevis från högre utbildningar, däribland
Timothy (Bachelors degree in industrial chemistry, Makerere University)
Ronald (Bachelor of Science; Biochemistry, Chemistry, Makerere University
Derrick (Diploma i Animal Production and Farm Management), Uganda Martyrs University
Föreläsningar under 2018

9 januari, Rebeckalogen nr 78 Natalia, Ängelholm
11 januari, Inner Wheel, Båstad
12 februari, Halmstad-Norre Port Rotary, Halmstad
6 februari, för konfirmander, Våxtorp
12-14 februari, för F-klass till klass 6 på Parkskolan, Laholm

2 juli, Båstad Inner Wheel med vänner, Hemmeslöv
20 september, Emmaljunga församlingshem (m Lotta o Sofie)
11 oktober, Våxtorps hembygdsstuga
28 oktober, Fullt Hus, Våxtorps Godtemplargård (Björn)

Utöver ovanstående filmvisningar har medlemmar från
Laholm-Hök Rotary haft filmvisningar för diverse
Rotaryklubbar

2.064 266:- har under året skickats ner till Ssenyange!
8 500:- har gått till bankens avgift för utlandsöverföring
Drygt 1,1 miljoner har gått till skolavgifter för elever i vidareutbildning.
25 000 kr har gått till microlån till tidigare elever som startat eget företag.
Ca 25 000 kr gick till renovering av klassrum och drygt 40 000 kr till nybygge av toalett.
Vi samt en volontär handlade kontant i Masaka för 41 728 kr under 2018.
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 nu 342 671 :-

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