Ssenyange 2019 – Vad har gjorts under året?
Tack alla generösa bidragsgivare; privatpersoner, föreningar och företag!
Januari
Totalt läser 114 elever vidare i Secondary school 2019, 42 elever går lärlingsutbildning, 3 st läser till
lärare, 1 st läser till präst, 7 st läser till sjuksköterskor, 6 st går på universitet.
Utöver dessa stöttas 44 st i Primary school på Ssenyange.
Skolan har drygt 600 elever varav knappt 400 bor på skolan.
Killarnas toalettbyggnad som raserades i november 2018 är nu återuppbyggd och redo inför läsårsstarten.
21 januari håller Ssenyanges svenska styrelse årets första styrelsemöte.
Februari
Terttu, tidigare volontär, spenderar en månad på Ssenyange.
Det är nu möjligt att skicka bidrag till dagliga driften via autogiro.
Alla sjuor får sponsorer för vidareutbildning och börjar Secondary school i början av månaden.
Mars
3 mars anordnar Lessebo-Hovmantorp en modevisning i Kosta för att samla in pengar till en skolbuss.
Tavlorna i klassrummen renoverades.
23 mars anländer 9 elever + lärare från Åva Gymnasium för att spendera 3 veckor som volontärer på
Ssenyange.
April
22 april har Ssenyange svenska styrelse årsmöte. Alla tidigare ledamöter sitter kvar och styrelsen utökas
med ledamot Petra Jarl, Laholm.
Styrelsen består således av följande medlemmar 2019:
Ledamöter: Björn Brorsson, Petra Jarl, Linus Nilsson, Lars-Göran Persson och Ulrika Persson
Ordförande: Matilda Nilsson
Revisor: Jonny Pettersson
Maj
Skolan har ett kortare lov.
Studierektor Mary slutar sin tjänst och ersätts av en nyanställd lärare samt en som jobbat på skolan i 15
år.
Lessebo-Hovmantorp Rotary skänker en skolbuss till Ssenyange och bussen överlämnas av Gael från
klubben.
Ministry of Education från Kampala samlar in data från Ssenyange såsom behöriga lärare, antal elever
osv.
Juni
8 juni deltar Ssenyanges skolkör i ett barnarrangemang i Buganda Royal Studio i Kampala.
Ett antal elever insjuknar i malaria men piggnar alla på sig under månaden, endast en elev behövde vård
på sjukhus.
Skolans alla elever vaccineras mot kolera.
Juli
Lärarna för Nursery class deltar i en 3-dagarsutbildning anordnad av the Municipal Education officer.
Eleverna i P4 och P5 vaccineras mot livmoderhalscancer, detta i en nationell kampanj som är kostnadsfri
för skolan.
Augusti
20 augusti har Ssenyanges svenska styrelse möte.

Oktober
3 oktober hålls examensceremoni för Stella som nu fått sitt certifikat som sjuksköterska.
6 oktober anordnar Lessebo-Hovmantorp en modevisning för att samla in pengar till skolbussens service
och försäkring.
18 oktober vaccineras eleverna mot mässlingen, röda hund och polio.
25 oktober hålls examensceremoni för Jane som nu fått sin Diploma of Science in councelling psychology.
28 oktober – 16 december är Matilda och Linus i Uganda.
November
4-5 november skriver eleverna i klass P7 sina examensprov.
10 november deltar 15 svenskar i gruppresa till Uganda och Ssenyange.
13 november hålls den årliga festen på Ssenyange.
3 st solfångare installeras på skolkökets tak för förvärmning av kökets matlagningsvatten.
December
Killarna och tjejernas toaletter kaklas och fräschas upp.
18 december har Ssenyanges svenska styrelse årets sista styrelsemöte.
Föreläsningar under 2019
25 februari, Halmstad-Norre Port Rotary, Halmstad
7 mars, Inner Wheel, Grand Hotel Lund
14 mars, Mölle-Arild Rotary, Arilds vingård
28 mars, Laholm-Hök Rotaryklubb, Gröna hästen,
Laholm
22 maj, Lions Club Söndrum - Tylösand
14 juni, Födelsedagsligan i Tylösand
14 juni, PSK Syd
19 juni, Vallåsens Värdshus, Våxtorp

3 juli, Våxtorps hembygdsförening
24 september, Laholms Sparbank
20 oktober, Fullt Hus, Godtemplargården, Våxtorp
Utöver ovanstående filmvisningar har medlemmar från
Laholm-Hök Rotary haft filmvisningar för diverse Rotaryklubbar
samt på julskyltningen i Laholm.
7 maj höll Åva gymnasium en föreläsning om sin resa, till Uganda,
Åva Gymnasium, Täby

1.930 855:- har under året skickats ner till Ssenyange!
3.310:- har gått till bankavgifter för utlandsöverföring och swishbetalning och 2.970:- har gått till bokföringssystem.

Nästan 850 000 kr har gått till skolavgifter för elever i vidareutbildning.
Ca 130 000 kr har gått till totalrenovering av skolköket, tre solfångarenheter, till nya hängrännor och
vattentankar samt till kakling av två toalettbyggnader.
Dessa pengar var skänkta av ett företag och en stiftelse, öronmärkta för detta ändamål.
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 357 807:-

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ssenyange Education Project
Öens Grustag, 312 98 VÅXTORP
e-post: matilda@ssenyange.org hemsida: www.ssenyange.org
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

