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Af Karsten Dam

Et hus til 
Jennifer

Manglende anparter
I de sidste to numre af bladet har vi på bagsiden an-
nonceret salg af anparter til et hus for Jenifer Tumu-
siime. Desværre har dette hus været længe under-
vejs, idet vi stadig mangler at sælge 15 anparter. Har 
nogen af læserne mulighed for at købe en af de sid-
ste anparter, kender vi en kvinde med 3 børn som vil 
blive meget glad! 

Bod ved Afrika-dag 
I maj måned var Børn i Afrika inviteret med til en ”Afrika-dag” i et kulturhus i NV-
kvarteret i København. Der var boder med afrikanske varer, modeshow, etiopisk 
kaffeceremoni mm. Formanden drog af sted med diverse materialer og en po-
wer-point præsentation. Mange stoppede op og fik en snak om vores arbejde. Vi 
håber der følger nogle medlemskaber i kølvandet - mange blade blev uddelt.
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Besøg i Uganda  ..........................................................................................side 4
For første gang var formanden og hans hustru på privat besøg i Uganda, hvor vi deltog i et bryllup. I forbindelse med turen 
blev der heldigvis også tid til et par skolebesøg og gode samtaler med vores medarbejder Josephine, samt de tre besty-
relsesmedlemmer fra vores søsterorganisation Children in Africa. Gode ideer blev undfanget og meget skal tages op i be-
styrelsen efterfølgende. Bl.a. vil vi meget gerne snart have et børnekor til Danmark igen - måske fandt vi en løsning der vil 
kunne fungere i praksis.

Besøg hos the Pearls børnene og skoler i Lyantonde ............................side 8
I sidste nummer af medlemsbladet var der flere artikler fra vores næstformand Birgitte Bechs rejse til Uganda i februar 
2018. Vi følger op med yderligere en artikel.

Vincent på besøg ..................................................................................... side 10
I maj måned havde vi et 4-dages besøg fra Uganda. Det var Vincent Mayega fra vores samarbejdsorganisation Racobao 
der lagde vejen omkring Danmark. 

På rejse med Masomo .............................................................................. side 11
Jonna Kildebogaard havde i foråret to bidragsydere med på en af sine rejser til Uganda. Læs dagbogsblade fra turen.

Generalforsamling ................................................................................... side 14
Dette års generalforsamling afholdes mandag den 1. oktober kl. 19.00 i Vangede Kirkes mødelokaler. Se dagsorden og regn-
skab for 2017. Bestyrelsens budgetforslag for 2019 fremlægges på generalforsamlingen, da det ikke forelå da bladet blev 
sendt i trykken 20. august.

Annoncering af studietur 2019 ............................................................... side 16
Turen her i efteråret er fuldtegnet og vi er så småt i gang med at planlægge en tur i efteråret 2019. 
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YUSUFs opvækst

Om morgenen juledag 1986 kom en lille afrikansk dreng til 
verden. Det var mig - Segawa Yusuf. Jeg voksede op i en fa-
milie med syv søskende – fire drenge og tre piger. Jeg var 
den næstyngste og min mor havde børnene med tre forskel-
lige fædre. Min mor blev bortgiftet meget ung og den ældste 
pige var fra dette ægteskab. Hun fik 4 børn med den næste 
ægtemand, men han blev myrdet under borgerkrigen. Det 
sidste ægteskab var med min far, men han forlod familien af 
grunde, som jeg aldrig har forstået og jeg spørger stadig mig 
selv om, hvorfor han forlod os. Vi voksede op i Luwero – et 
sted i udkanten af det værste borgerkrigshærgede område i 
landet (det centrale Uganda). Denne region var plaget af ud-
bredt fattigdom og overlevelse var en stadig kamp, når der 
var konstant sult, mangel på rent drikkevand og en masse 
tropiske sygdomme som man ikke kunne blive behandlet for. 
Det gav en langsom og sikker vej mod døden for mange på 
den tid. Så dette er historien om en sand ”overlever”.
Uddrag fra Yusufs egen artikel fra decemberbladet 2015.

Forhistorie
I februar 1997 startede Kathryns og mit engagement 
med Børn i Afrika. Der var korturné i Danmark med 
African Childrens Choir og i den forbindelse havde 
vi en lille genert dreng ved navn Yusuf boende et par 
nætter, sammen med en voksen fra koret. Samtidig 
var vi behjælpelige med at finde indkvartering til de 
øvrige kormedlemmer. Det var efter denne turné at ar-
rangørerne af den danske del af turnéen, Vagn Frik-
ke-Schmidt og Ole Weber, fik henvendelser fra man-
ge værtsfamilier om muligheden for at holde kontakt 
til disse søde korbørn. Det blev starten på ”African 
Childrens Choir - støttekredsen i Danmark” - senere 
omdøbt til ”Børn i Afrika”. Yusuf var ca. 10 år på det 
tidspunkt og vendte hjem for at gå i primary school i 
Lowero nord for Kampala. På de efterfølgende 11 stu-
dieture fra 1999 og frem, har vi hver eneste gang mødt 
Yusuf. Efter de første skoleår i Lowero kom han på se-
condary school på Outreach Academy / Fields of Life. 
Hele hans skolegang blev støttet af den organisation 
der havde organiseret korturnéen (Music for Life). Men 
efter endt skoleuddannelse trådte Børn i Afrika til og 
gennem særlige fondsmidler kunne vi efterfølgende 
hjælpe både Yusuf og andre unge med en videregående 
uddannelse. Yusuf valge ingeniørstudiet. Alt i alt er 
dette en solstrålehistorie, der viser hvordan en dreng 
fra en yderst fattig familie har fået en chance og der-
med nu har udnyttet sit potentiale fuldt ud. Læs evt. 
Yusufs egen artikel om sit liv i decemberbladet 2015 

På et tidspunkt mødte han op på motorcykel en af-
ten på Namirembe Guesthouse og fortalte rejsegruppen 
om sit liv og hvordan han var blevet hjulpet af Gud og 
hvordan gode mennesker havde støttet ham hele ve-
jen. Vi var alle rørte over hans stille og ydmyge facon 
når han fortalte. Han medbragte sin kæreste Justine 
og et par år efter (2012) var der en lille dreng med på 
motorcyklen - sønnen Rayan var da 1 års tid gammel. 
I 2014 kom Martha til. Yusuf spurgte efter et egnet pi-
genavn og vi kunne ikke modstå fristelsen til at fore-
slå samme navn som vores første barnebarn. Yusuf 
har i dag et godt job hos EMI (Ingeneering Ministries 
International) - en kristent baseret ingeniørvirksom-
hed, der bygger kirker, skoler osv for organisationer i 
forskellige verdensdele. Han har netop afsluttet byg-
geriet af en stor skole i Jinja og stod i den forbindelse 
i spidsen for 200 mand (som i øvrigt alle var inviteret 
til bryllupsfesten om lørdagen). 

Ved studieturen i efteråret 2016 besøgte vi Yusuf 
og Justine udenfor deres nye hus. Huset var godt nok 
uden døre og vinduer og madlavningen blev foreta-
get på små blus indenfor på cementgulvet. Ikke desto 
mindre blev der frembragt en glimrende buffet og vi 
indtog maden på lejede plasticstole udenfor i mørket.

TIL BRYLLUP

Af Kathryn Tegner og Karsten Dam

I UGANDA
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Yusuf og Justine havde i efteråret 
2017 sparet så meget sammen at de 
kunne begynde planlægningen af det 
store traditionelle bryllup som mange i 
Uganda drømmer om. Man nedsætter en 
bryllupskomité og går rundt til familie 
og venner for at spørge om økonomisk 
bidrag til brylluppet! På den måde får 
man et overblik over budgettet og hvad 
der kan lade sig gøre. Da Yusuf er hel-
dig at have ”hvide” amerikanske over-
ordnede i EMI og gode venner i Dan-
mark, blev budgettet stort nok til den 
traditionelle ”Introduction” dagen før 
brylluppet og om lørdagen kirkevielse 
og efterfølgende fest. Vi blev inviteret 
og ville naturligvis gerne være med og 
opleve det hele, så dette blev vores første 
private tur til Uganda uden rejsehold.

Introduction
Introduction dækker over en ceremoni 
som man traditionelt har afholdt in-
denfor kongedømmet Buganda. Det 
svarer til en slags frieri, hvor gommen 
møder op hos den tilkommende og ”an-
holder om hendes hånd” hos familien / 
landsbyen. Der er mange regler og for-
skrifter. En af dem er at en mand ikke 
må gifte sig med en kvinde fra samme 
klan. Der er 52 klaner, hver med et dy-
renavn og Justine er fra abens klan. 

Yusuf har et efternavn der kunne tyde 
på at han også var fra abens klan, men 
da hans far er muslim fra et helt andet 
sted i Uganda, blev der givet grønt lys 
for ægteskabet. På dagen for ceremonien 
skulle alle gommens venner og familie 
(hvortil vi blev regnet) møde op et givet 
sted og følges ad i bilkortege til et andet 
sted hvor der kunne ske omklædning til 
festtøj. Mændende skulle bære Kanzu 
(en lang hvid kjortel som man har in-
denunder jakken og udenpå bukserne) 
og kvinderne Busuti (den traditionelle 
kjole med spidse skuldre og stort silke-
bælte om maven). Hvis nogen ikke bar 
det rigtige tøj, ville Yusuf få en bøde af 
klanen! Vi måtte derfor hjemmefra tage 
mål og i god tid sende målene til Ugan-
da, hvor der blev syet Kanzu og en flot 
orange Busuti til Kathryn.

Vi fortsatte i 17 biler frem til Justines 
landsby og onklens hus (hun har ikke 
længere sin mor og far). Her måtte vi 
stille os i to lange rækker med kvinder 
for sig og mænd for sig, udenfor ”fest-
området”. Nu gik der forhandlinger i 
gang mellem to såkaldte talsmænd (to 
professionelle som man havde lejet til 
formålet). Det hele er en slags forestil-
ling som bunder i de gamle traditioner. 
Efter lang tids forhandling fik vi lov til 
at træde ind på pladsen og placere os 

ved de opstillede stole og borde - men 
endelig ikke sætte os endnu. Vi fik alle 
en lille sløjfe sat på tøjet som en slags 
symbol på at vi var venner og ikke kom 
med farlige smitsomme sygdomme!! 
Efter endnu nogle forhandlinger fik vi 
tilladelse til at sætte os. På dette tids-
punkt var klokken ca. 12.30 (i parentes 
kan bemærkes at vi var færdige kl. 19!) 
og endnu var Justine gemt i onklens 
hus og Yusuf indtog en ydmyg plads 
gemt blandt os gæster. Samtidig var 
brudens familie og venner (måske ca. 
200 i alt) allerede bænkede ved borde 
og i stolerækker under fine hvide telt-
duge. Nu begyndte alle de formaliserede 
traditioner. Der skulle uddeles diverse 
gaver til brudens ”tanter” (dem var der 
mange af!). Vores talsmand skulle for-
sigtigt fremkomme med beskeden om 
at vi da havde et bestemt ærinde i dag! 
”Vi kender en af tanterne her” bekendt-
gjorde han og hun blev hentet frem. Hun 
mente bestemt ikke at kende nogen i 
følget, men da hun fik overrakt et par 
briller som hun vist nok havde glemt 
ved en tidligere lejlighed hos talsman-
den, måtte hun indrømme at der nok 
var et par stykker som hun genkendte. 
Ren morsom cirkusforestilling, hvor 
der blev grinet meget hele tiden. Midt 
i det hele skulle vi have frokost og det 

Brudeparret med "bestman" og "bridesmaid". Rayan kikker nysgerrigt med i baggrunden.
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Bryllupsfest
Nu gik turen så et par kilometer hen til 
bryllupsfestpladsen. Her var opstillet 
store telte i en hesteskoform og med 
tronen til brudeparret for enden. På for-
hånd var jeg blevet bedt om at holde en 
tale og fik i den forbindelse at vide hvor 
mange gæster der ville komme. Tallet 
lød på ca. 1000!!! Dette tal indbefattede 
nok også de nærmest boende fra lands-
byen, som naturligvis kom til stede og 
satte sig i græsset rundt omkring. Ikke 
mindst hundredevis børn. På stole un-
der teltdugen sad vi nok ca. 600-800 gæ-
ster. Bland alle disse var der ud over os 
kun en enkelt ”muzungo” (hvid mand).

I midten af pladsen var et bord med 
flotte bryllupskager. I hjørnerne var op-
stillet 3 stationer med buffeter som se-
nere skulle sørge for bespisning af de 
mange gæster. 

Brudeparret skulle ved ankomsten 
ind gennem en port og klippe en silke-
snor over. Herefter var der afsyngelse 
af nationalsangen, underholdning igen i 
form af traditionelle danse hvor gæster-
ne naturligvis blev inviteret med op og 
”vrikke med bagdelen”. På et tidspunkt 
var det min tur til at holde tale og vi blev 
begge nødt til at ”danse os frem til mi-
krofonen” under stor jubel fra alle gæ-

og spændende dag da vi kl. 19 kunne 
køre tilbage til Kampala og vores logi. 
Alle fik som gave en nøglering med bil-
lede af parret. BiA´s medarbejder Jose-
phine var også inviteret med og kunne 
køre for os - samt selvfølgelig oversætte 
nogle af de mange ting der blev sagt. 
Vi spurgte hvad alle de medbragte ga-
ver skulle bruges til. Svaret var at hele 
landsbyen ville nyde godt af de mange 
gaver i dage og uger efter ceremonien.

Bryllup
Så blev det lørdag og brylluppet skul-
le foregå i Lowero - ca. en times kør-
sel nord for Kampala. Nu måtte vi hel-
digvis have tøj på efter eget valg. Kl. 
12 startede kirkebrylluppet i den store 
anglikanske kirke i Lowero. Brudepar-
ret havde 5 ”brudepiger” og 8 ”brude-
svende” - unge ugifte mennesker i ens 
kjoler hhv. jakkesæt. Deres to børn og en 
kusine var også med som blomsterpiger 
og brudesvend. Justine var i traditionel 
hvid brudekjole og Yusuf i jakkesæt. 
Ceremonien varede næsten 2 timer og 
indebar lang prædiken, udveksling af 
ringe, underskrivning af vielsesattest, 
fotografering og meget mere. Udenfor 
på pladsen var der efterfølgende et horn-
orkester der spillede.

tog selvfølgelig mindst en times tid at 
få uddelt mad til alle ca. 400 gæster. 
Først nu trådte Yusuf frem og ærindet 
blev bekendtgjort. Endnu megen snak 
og forhandling før Justine kom frem 
fra huset iført en meget smuk kjole og 
med håret opsat i en flot frisure (hun 
skiftede i øvrigt kjole 3 gange under-
vejs!). Hun satte sig midt i en opstillet 
trone og gaver blev båret frem. Alle os 
fra gommens følge blev beordret ud til 
en lastbil for at bære gaver ind. Der var 
følgende: en ko, tre geder, 5 høns, et so-
fasæt i tre dele, 50 kurve med frugt og 
grønt, flere tunge sække med majsmel 
og ris, 10 kasser med sodavand, 10 kas-
ser med øl, mange poser med sukker, 
dunke med olie, ca. 20 poser med nysy-
ede kjoler (busutier som  tanterne skulle 
have), tilsvarende poser med kanzuer til 
mændene osv osv. Da alt var overleveret 
og ”godkendt” fik de to hovedpersoner 
endelig lov til at nærme sig hinanden 
og skulle efterfølgende sidde i en meget 
flot sofa (alt udstyr lejer man hos der-
til egnede firmaer). Alt blev filmet og 
fotograferet så man nogen gange ikke 
kunne se Yusuf og Justine for filmman-
den der stod i vejen! Undervejs var der 
selvfølgelig traditionelle danse og sange 
af en professionel trup. Det blev en lang 

De traditionelle danse var naturligvis en del af underholdningen - både til introduction og til festen dagen efter. I baggrunden er det alle Justines familie og 
venner som sidder under teltdugen.
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ster. Jeg fortalte historien om Yusufs besøg 
i Danmark i 1997 og videre frem til i dag. 
Josephine oversatte til Luganda (ikke alle 
forstår engelsk - slet ikke den form for en-
gelsk en dansker taler!). Hun havde bedt mig 
om at understrege at vi var taget til Uganda 
udelukkende for at deltage i dette bryllup. 
Det gav bonus og alle klappede og jublede.  

Nu var det tid til bespisning af de man-
ge. Vi blev som æresgæster de første som 
kunne fylde tallerkenerne. Der er ikke øl og 
spiritus ved en sådan fest, men koldt vand 
og sodavand i rigelige mængder. Det tog 
nok ca. 1½ time at bespise alle - også selv 
om der var tre steder at stå i kø. 

Underholdningen fortsatte og så blev 
det tid til at bryllupskagen skulle udskæ-
res af brudeparret og fade med små styk-
ker blev sendt rundt af brudepigerne. Flere 
af kagerne blev slet ikke røret, men blev ef-
terfølgende pakket ind i cellofan. Det viste 
sig at de blev foræret til medlemmerne af 
bryllupskomitéen.

Det var ved at blive mørkt da gaveover-
rækkelsen skulle finde sted. Alle gæste blev 
i grupper sendt op til brudeparret for at af-
levere hver sin gave. Den største var fra 
alle Yusufs ”underordnede” som gav par-
ret en parabol til huset. Ellers er det typisk 
bohave og køkkenudstyr som man forærer. 
Pengegaver er også velkomne og det var det 
letteste for os. Stakken af gaver var enorm.

Afslutning
Et par dage efter brylluppet var vi inviteret 
til at bo et par nætter hos Justine, Yusuf, 
Rayan og Martha. Deres hus er nu fær-
digbygget og udvidet med en gæstefløj! Vi 
havde et par hyggelige dage med mulighed 
for at lære børnene bedre at kende. Rayan 
er meget genert, hvorimod Martha er helt 
anderledes pågående. Vi blev befølt meget 
i hår og ansigt af den lille nysgerrige 4-åri-
ge pige. Sikkert interessant med gråt hår og 
hvid hud! Kathryn fik også æren af at måtte 
indsæbe og bade de to børn.

Da vi efter de to nætter hos de nygifte 
skulle tilbage mod lufthavnen, stoppede vi 
ved den bod med tøj som Justine har i den 
nærliggende landsby. Der er både nyt tøj og 
genbrugstøj, samt mulighed for at få syet tøj.

Det var alt i alt en kæmpe oplevelse at 
få lov til at være med til fejringen af de to. 
Også tankevækkende at en forholdsvis be-
skeden indsats udefra, kan bringe en yderst 
fattig dreng på fode og give ham og fami-
lien et værdigt liv på linje med det vi andre 
tager for givet!

PS: Ved hjemkomsten var der varmere i 
Danmark end vi havde oplevet i Uganda!! 

Tre af de fem "flowergirls". Kjolerne har de selv bekostet.

Det overdådige kagebord. Også de ananaslignende er kager.

 Yusuf og Justines nybyggede hus med gæstefløj til venstre



BØ
RN

 I 
A

FR
IK

A

8

Klokken 5.15 bimler vækkeuret i den mørke nat, hanen galer og den første mor-
genbøn lyder fra moskeen. Klokken 6 er vi på vej ud af byen, selv om det er tid-
ligt, så er der allerede rigtig megen trafik på vejen. 

Hos Sharon, Samuel og Justine
Kursen er sat mod Masaka, hvor første stop er den skole, hvor 3 af The Pearls børnene er. Vi 
parkerer bilen, ved en tilfældighed er det næsten foran Sharons klasseværelse, og der går 
ikke mange sekunder, før hun kommer ud af klassen sammen med sin lærer. Sharon finder 
hurtigt Samuel og Justine - det er så dejligt at se dem alle tre. Sharon er nu 17 år, Samuel 
18 år og Justine 15 år - Sharons lærer følger meget interesseret med i vores samtale, han 
fortæller overrasket, at han har været lærer for Sharon i 3 år uden at kende til hendes histo-
re om The Pearls. Vi taler om børnenes familier, om skolen, om stort og småt, tiden flyver, 
og vi må videre. Jeg forlader skolen med en invitation til at komme tilbage og undervise. 

Hos Gertrude
Næste stop er hos Gertrude. I det sidste år er der sket det, at den mor og bedstemor som 
Gertrude aldrig har kendt til, er dukket op. Gertrude boede i mange år hos en tante og on-
kel i Kampala, men forskellige omstændigheder gjorde, at hun ikke længere kunne være 
der. Men efter noget detektivarbejde dukkede en mor, bedstemor og en onkel op i Masaka, 
så nu er Gertrude i skole der. Gertrude er 16 år, og hun er stadig en pige med krudt i. Jose-
phine fortæller, at hun har været hidkaldt til familien for at tale et alvorsord med Gertrude, 
men mon ikke også teenagere i Uganda har brug for et alvorsord indimellem?

Hos Ronald og John
Farvel til Gertrude og Masaka, næste stop er den skole på Masaka Road, hvor Ronald og 
John går i skole. Ronald, som nu er 18 år, er syg med Malaria, han er under behandling, 
men her er “ingen kære mor”, det er bare op og i skole. John, som nu er 16 år, har igennem 
det sidste skoleår haft forskellige personlige udfordringer, men han synes nu, at have fun-
det sin plads, og det går stærkt fremad med gode resultater i skolen. Vi bruger god tid til at 
tale med de to drenge, roser og anerkender John for “at have taget skeen i den anden hånd”. 
Jeg tænker, at det har betydning, at jeg ser og taler med dem en gang om året - de er ikke 
glemt. mens kendt. Den dårlige samvittighed fordi jeg ikke kan nå til The Pearls børnene i 
Lira og Sorotti melder sig hos mig. Vi må virkelig gøre noget ved det næste gang jeg er her.

Besøg med vores blyantsprojekt
Ved 13 tiden når vi frem til Lyantonde, og vi kører med det samme til den første skole, 
som vi skal besøge med vores blyantsprojekt. Før jul havde skolerne i Lyantonde en fælles 
sportsdag, som sportslærerne havde arrangeret med økonomisk støtte fra Børn i Afrika. 
Det var en stor succes, og den skole, vi nu besøger, var den skole, som havde været vært 
ved arrangementet. Skolens leder taler med stor begejstring om sportsdagen, og han hå-
ber meget, at der vil blive mulighed for et lignende arrangement på et senere tidspunkt.
På vej til næste skole gnasker vi tørnede bananer og kiks, mens vi grinende siger: Is that 
lunch? Ja, det er indtil videre lunch, for vi skal nå at besøge 3 skoler mere i dag. Vi bliver 
godt modtaget alle steder, hvor vi kommer. Al undervisning stopper, alle skal ud og se på 
gæsterne - igen og igen fortæller jeg om Børn i Afrika, om Danmark, om smil og glæde, 
om vigtigheden af at kunne engelsk og sammen laver Josephine og jeg vores lille show, 

Besøg hos the Pearls 
børnene i Lyantonde 

Øverst: Gertrude blev noget overrasket over at få besøg 
- smilet kom dog også frem
I midten: Ronald og John er glade for at være på sam-
me skole. 
Nederst: Sharons lærer ville gerne fotograferes sam-
men med Samuel, Sharon og Justine
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hvor hun taler Luganda og jeg taler Dansk - vi forstår slet ikke hinanden, men når vi begge 
to har lært engelsk, så kan vi tale med hinanden. Børn og voksne morer sig herligt, og det 
gør vi også, men pludselig bliver det synligt for børnene, hvor vigtigt det er med samme 
sprog. På vej videre til næste skole, diskuterer vi omfanget og brugen af det engelske sprog 
herude på landet samt vigtigheden af at bevare det lokale sprog også.
Klokken 18 forlader vi den sidste skole, og nu er det tid til lunch/dinner. Med fyldte maver 
tjekker vi ind på hotellet, får et velfortjent bad og en skøn kop African tea under stjerne-
himlen - jeg falder hurtigt i søvn til snurrende lyd fra generatoren. 
Næste morgen er vi på den første skole kl. 8. Morgenen er sval og dejlig, men mon ikke 
de 30 grader kan nås, inden klokken bliver 10. Børnene stiller op udenfor, flagene hejses - 
skoledagen kan tage sin begyndelse. Efter en times tid, er vi på vej mod næste skole, som 
også er den sidste skole, vi skal besøge. Det er mit andet besøg på denne skole, og da jeg 
var her sidste år, var rigtig mange af børnene bange for mig. Den skole, ligger så langt fra 
alfarvej, at mange ikke har set en “mzungu” før, men heldigvis går det bedre i år. Ingen 
løber deres vej, og rigtig mange af børnene kan huske mig fra sidste år. 

Besøg hos James, som vi har bygget hus til
Efter sidste skolebesøg sætter vi kursen mod et af de huse, som Børn i Afrika har samlet 
penge ind til. Vi kører i det smukke grønne landskab, vinker og smiler undervejs til legen-
de børn og arbejdende kvinder. Vejen bliver smallere og smallere for til sidst nærmest at 
ende i en sti. Her besøger vi James Karuhanga og hans familie - familien er vokset med 
en baby, så nu er der 7 børn, forældrene samt et par geder. Josephine har samlet noget tøj 
hjemmefra, som hun forærer familien - de store børn er i skole, det eneste tøj de har, er de-
res skoleuniformer. Så det at vi kommer med lidt tøj, skrivehæfter, blyanter, kuglepenne 
og 25 kg majs gør en kæmpe forskel. Vi kan også fortælle dem, at de - lige som de andre 
familier der bliver bygget hus til - får en vandtank sat op. Det frembringer stor glæde også 
hos naboerne, som er kommet til, for alle skal gå meget langt for at få vand. Da vi var der 
sidste år, lignede James Karuhanga en der var ved at opgive det hele, denne gang mødte 
vi heldigvis en mere glad mand. Han havde sørget for at sætte et solcelle panel op, således 
at der var en lysende lampe udenfor huset.

Da vi spurgte til, hvor mange børn de havde tænkt, de skulle have, så var svaret: Vi 
stopper, når vi har fået en pige. Jeg tømmer min taske for chips, kiks og småkager, hvilket 
frembringe store smil hos de børn, som interesseret følger med i dette gæstebud.  James 
og hans kone klæder om, og en stolt James Karuhanga iført Børn i Afrika T-shirt kommer 
ud sammen med sin kone, som nu er iført en fin kjole. Smilene breder sig på alles ansig-
ter, og vi siger farvel og tak for denne gang. I bilen taler vi om vigtigheden af, at der laves 
workshops for voksne, der er i den grad brug for, at de voksne også bliver guidet.

Besøg hos RACOBAO
Turen går nu til RACOBAO, som er Børn i Afrikas samarbejdspartnere i Lyantonde. De 
har i december 2017 flyttet kontoret ind i et nybygget hus, så vi bliver vist rundt i det fine 
hus, inden vi sammen med alle RACOBAOs medarbejdere sætter os og holder møde. Vi 
udveksler diverse høfligheder og anerkender hinandens arbejde og samarbejde, og jeg 
fortæller lidt om Børn i Afrikas arbejde hjemme i Danmark, og Josephine supplerer med 
informationer fra arbejdet i Uganda.

Vi tager afsked med folkene hos RACOBAO, og inden vi sætter kursen mod Kampala 
får vi frokost. Vi spiser altid det samme sted - en lokal restaurant med rigtig god og veltil-
beredt ugandisk mad. Her får man en stor portion mad for blot 10.000 ug. sh (ca. 17 dan-
ske kr.), og med fyldte maver sætter vi kursen mod Kampala. Undervejs gør vi et stop for 
at besøge min søde vært Philly og hendes bror Eddie, som tilbringer et par dage i deres 
landsby, som ligger ved hovedvejen 12 km før Masaka. Vi hilser på deres handicappede 
niece Harriet, som bor her i familiens hus. Harriet bager kager og laver is, som hun sælger 
i sin lille “butik” sammen med ting, hun broderer. Butikken er blot 4 pinde, som er gravet 
ned i jorden, og andre pinde er lagt på tværs for at danne en bordplade. Jeg husker fra min 
tid som spejder, at vi lavede køkkenbord på samme måde.

Efter et “på gensyn hjemme i Kampala” tager vi endnu 2 timers kørsel. Da vi nærmer 
os Kampala, bliver trafikken tæt, den går nærmest i stå, men ved 19 tiden kan jeg åbne 
porten, og vi er hjemme efter en god tur til Lyantonde.

Øverst: Gertrude blev noget overrasket over at få besøg 
- smilet kom dog også frem
I midten: Ronald og John er glade for at være på sam-
me skole. 
Nederst: Sharons lærer ville gerne fotograferes sam-
men med Samuel, Sharon og Justine
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Hiv-smitteraten går op
Det triste er at hiv-smitteraten lige nu er gået op fra før ca. 9% til nu omkring 11,5%. Det 
er noget højere end i Uganda som helhed, hvor man regner med at ca. 7,2% er hiv-positive. 
Hvad er så årsagen til denne stigning i området? Vincents forklaring er, at mange patienter 
der er diagnosticeret hiv-positive, desværre ikke altid følger lægernes anvisning på brugen 
af medicinen. Medicinen mod hiv/aids har heldigvis været tilgængelig i flere år, men efter-
hånden som patienterne føler sig friske og raske bliver de sløsede med brugen og holder 
måske op med at gå til kontrol. Så sker der selvfølgelig det at de igen får en opblussen og 
igen kan smitte andre. En helt anden ting er den stigmatisering af de syge som man ofte 
hører om. Efter nogle år hvor det var socialt acceptabelt at man stod i ”hiv-køen” på syge-
huset, oplever man nu at nogle ikke tør komme til hospitalet for undersøgelser og kontrol. 
For eksempel valgte en mand at tage den lange vej til byen Mbarara fordi han ikke ville 
vise sig for de lokale som kendte ham, hvis han kom til hospitalet i  Lyantonde.

De mange flygtninge
Som mange ved er Uganda vært for utroligt mange flygtninge fra nabolandende. Især fra 
Sydsudan og Congo. Der er store lejre og modtagelsescentre hvor man registrerer flygt-
ningene og i mange tilfælde tildeler man små jordlodder, så de nytilkomne så hurtigt som 
muligt kan komme i gang med en dagligdag og for eksempel dyrke deres egne grøntsa-
ger. Racobao har erfaring med undervisning af fattige i mikroøkonomi, hvor for eksempel 
kvindegrupper lærer at foretage en fælles opsparing for, med små midler, at kunne sætte 
mindre indtægtsgivende aktiviteter i gang. Racobao er i den forbindelse blevet ”hyret” til 
at hjælpe med sådan undervisning i en lejr i det sydvestlige Uganda i byen Kamwege. Det 
er den finske ”kirkehjælp” der støtter arbejdet økonomisk.

Nyt kontor
I Lyantonde har man langt om længe fået bedre kontorforhold til de 15 medarbejdere i Ra-
cobao. Der er opført et nyt hus, hvor der nu er bedre plads til alle de administrative opga-
ver. Desværre har der ikke helt været økonomi nok til nye kontormøbler.  

Vanilje er guld
Som vi også har konstateret i Danmark, er prisen på vanilje steget gevaldigt de sidste par 
år. Det skyldes en dårlig høst på Madagaskar grundet flere tropiske storme (70% af ver-
dens vanilje kommer fra Madagaskar). Det mindre udbud får priserne til at stige på ver-
densplan - også i Uganda. Vincent fortalte en tankevækkende historie omkring de dyre 
vanilje-stænger. Da priserne er så høje, har det fristet til tyveri af modne stænger fra de 
der dyrker vanilje. Dette har betydet at færre tør dyrke denne kostbare plante og måske 
risikere et måske væbnet røveri. Dermed bliver udbuddet endnu lavere og priserne natur-
ligvis endnu højere. En landmand i Uganda greb en tyv på fersk gerning og sendte ham 
med bue en pil i bagdelen! 

BESØG FRA UGANDA
I maj måned havde vi i Danmark kortvarigt besøg af Vincent Mayega fra vo-
res samarbejdsorganisation Racobao i Uganda. Vincent har været på privat 
besøg i Danmark 3 gange tidligere og er altid en velkommen gæst. Han besø-
ger af og til sin bror i Tyskland og ved samme lejlighed lægges vejen omkring 
Danmark. Selvfølgelig benyttede vi også besøget til at få nogle opdaterede 
facts omkring situationen i Rakai- og Lyantonde-distrikterne lige nu. 
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Til Uganda
Torsdag den 8. marts
Sven henter mig kl. 04:15 og vi kører til lufthavnen, hvor vi skal med Brussels 
Airline kl. 07:00 til Bryssels. Her har vi knap 3 timer til det næste fly som brin-
ger os til Entebbe i Uganda. Her lander vi omkring midnat. Vi bliver hentet af 
Henry, som er chauffør på et af Jonnas projekter. På vejen til Kampala punkte-
rer bilen og efter noget ventetid på en mørk vej, kommer Henry med en anden 
bil og kører os hjem til Jonnas hus, hvor vi ankommer kl. ca. 3 om natten. Vi går 
hurtigt i seng godt trætte efter en lang dag.

Fredagsmarked og supermarked 
Fredag den 9. marts
I dag har vi to steder vi skal besøge. Efter lidt sen morgenmad kommer Henry 
igen og henter os og kører os til fredagsmarkedet i Kampala.  Her er rigtigt mange 
gode ting at købe og vi holder os ikke tilbage. Efter vi har været hele markedet 
igennem kører vi ud af byen og til en lille fabrik med hornproduktion. I betragt-
ning af at de leverer hornvarer til det meste af Kampala, er stedet et lille primi-
tivt værksted. Kohornene består af to dele, en blød del inderst (marven) som 
bliver brugt til dyrefoder og den hårde yderst som bliver forarbejdet. Her bliver 
lavet armbånd, skåle, salatsæt, skohoran, knapper og mange souvenirs. Man 
kan forme hornet ved at lægge det i kogende olie og så presse det. Der er ikke 
så mange ting at købe, da det ikke er færdigbehandlet. På vejen hjem køber vi 
ind i et supermarked og spiser rugbrød og medbragt pålæg hjemme på terras-
sen. Solen skinner hele dagen og det er ca. 30°C.

M-lisada
Lørdag den 10. marts
I dag skal vi besøge et af Jonnas projekter, M-lisada børnehjemmet. Her er Emil-
ly administrerede leder. Der bor mange piger og drenge i forskellige aldre og 
Jonna betaler skolepenge til nogle af børnene. Der sidder ca. ti drenge og spil-
ler skak, andre løber rundt og leger. Jonna har købt samosas til børnene, som 
de bliver glade for. Vi bliver vist rundt på hjemmet og en af de voksne ”Bosco” 
viser os deres musikrum og han giver et lille nummer på sin trombone. To hvi-
de piger kommer og lærer børnene at spille på blokfløjte. Tidligere har vi done-
ret cykler til børnene. Vi går videre til udslusningshjemmet for de ældste børn 
(Dreamhouse) hvor de forbereder sig på et liv udenfor børnehjemmet. Vi spiser 
frokost på en mexicansk restaurant ved Bananaboat (en butik med flotte Ugan-
diske produkter, hvor vi også handler lidt). Det er i området Kisementi. Om ef-
termiddagen kommer Margaret hjem til os og giver os fodmassage. Det er skønt 
og mine fødder føles som nye. Om aftenen tager vi en Uber til en restaurant og 
får et dejligt måltid. Jeg har kontakt med Brenda og aftaler turen op til Lira med 
hende. Solen skinner hele dagen og det er ca. 30°C.

DAGBOGSblade

Af Winnie Martinsen, formand for Spejder-
nes Genbrug i Farum

Masomos leder, Jonna Kildebogaard, er i Uganda flere gange 
om året. På nogle af hendes ture til Uganda har hun bidrags-
ydere med, som f.eks. i foråret 2018, hvor Winnie Martinsen 
og Sven Krarup Nielsen, Spejdernes Genbrug i Farum deltog 
sammen med Jonnas mand, Jan Kildebogaard.
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Iganga
Søndag den 11. marts
Søndag d.11. Vi bliver hentet kl. 07:00 da vi skal på en lang køretur. Vi kører til 
Iganga som ligger ca. 3 timers kørsel fra Kampala. Her mødes vi med Agry som 
står for dette hjem. De har fået penge til at bygge 1.del, og der står 2 færdige so-
vesale til piger som kun mangler inventar. 2 sovesale er bygget til drenge men 
de mangler at blive gjort færdige indvendigt. Der er et lille kontor, toiletter og en 
bygning til køkken. De har et lille stykke jord bagved, som de vil dyrke grønt-
sager på. Godt projekt.  Vi har flere sække tøj med, som Jonna har fået fra for-
skellige firmaer så inden vi forlader stedet deles der tøj ud til alle de børn som 
er kommet til og der tages foto til firmaerne. Lidt derfra er der en lille pandeka-
gebod hvor der bliver bestilt pandekager til alle børnene. Der er stor kamp om 
at komme forrest.  Jeg håber alle børnene får en bid. Vi begynder tilbageturen, 
men ikke langt fra Iganga krydser vi Nilen og tager ned for at se det sted Nilen 
udspringer. På vejen tilbage køber vi kyllingespyd som vi spiser i bilen. Om afte-
nen spiser vi samme sted som i går. Også i dag sol hele dagen og det er ca. 30°C.

Et lille syværksted
Søndag den 18. marts
Om formiddagen kører vi ud til de handicappede som heller ikke bor i den pæ-
ne del af byen, men dog ikke slum. Mange af dem der bor her har deres familier 
i andre byer, flere i Lira. Men her bor også ikke-handicappede som er familie 
til de handicappede. De lever af at tigge i Kampala, dog ikke om søndagen. Vi 
har en masse tøj med som vi deler ud til dem. De har et lille rum hvor der står 
symaskiner. En af beboerne hyrede nogle til at sy forskellige ting som de bag-
efter sælger og han tjener på det. Efter at Jonna har holdt husråd bliver det be-
stemt, at det skal være beboerne der syr og at de i fællesskab kan tjene på det. 
Meget demokratisk og munter forsamling. Vi spiser frokost ved Bananaboat på 
den mexicanske., her kommer Martin. Vi går i supermarkedet og kører derefter 
til det lokale marked hvor vi køber lidt frugt og hvor Jonna kigger efter vanilje. 
Derefter kører vi hjem og får kaffe og kager. Om aftenen spiser vi igen på Ethio-
pian village restaurant.

Kalangala
Tirsdag den 20. marts
Tidligt op da vi skal til Kalangala som er en ø i Victoriasøen. Vi skal besøge en 
skole og et hjem. Vi tager den lange tur fordi færgen herfra kun tager 30 min. 
og er gratis. Vi skal registreres for at komme over. Der er mange der skal med 
færgen, og vi skynder os op på dækket og får nogle siddepladser. Vi drikker 
og spiser vores medbragte kaffe og småkager. Vi kører gennem palmeplanta-
ger hvor de høster store frugtklaser som de presser palmeolie af, og her er også 
kaffeplantager. Først kører vi ud til hjemmet hvor der er senge og madrasser til 
børnene, men der mangler myggenet. Vi har tidligere købt møbler, som dog ikke 
alle bliver brugt og Rotary i København Langelinie og Nord har doneret penge 
til bygningerne. Et pænt sted. 

Vi spiser frokost på den lokale cafe, og imedens vi sidder der, går en række 
fanger bundet sammen og i deres gule dragter forbi. De skal i retten.  Vi kører 
så til skolen hvor Jonna og Jan er inde og tale med rektor og Sven og jeg slap-
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per af på bænkene under et stort træ. Da det ringer ud kom børnene løbene ud 
og over til deres sovesale hvor vi kan se, at de har forskellige opgaver. Der bliver 
bl.a. hentet vand i store gule dunke. Ellers spiller de bold og leger. 

Derefter kører vi ned til søen til en lille fiskerby.  Her driver en flok kvinder 
fiskeri og Jonna har en stor sæk men nye net med til dem. De bliver meget glade 
og giver sig til at danse. Sven og jeg går en tur rundt i den lille by med meget 
primitive huse, men her er rent og ordentligt og nok det eneste sted vi har set 
affaldsbøtter uden for husene så der ligger ikke noget og flyder i området. Da vi 
kommer tilbage til damerne bliver der også her udleveret tøj til både voksne og 
børn. Vi kører så hen til vores hotel Ssese Islands Beach Hotel, som ligger lige 
ned til Victoriasøen. Vi starter med en kop kaffe ved kanten af søen, og foran 
vores hytter når vi lige at og få en medbragt sundowner medens solen går ned. 
Aftensmaden indtages indenfor da her er mange myg og andre insekter.

GoGirl Foundation
Onsdag den 21. marts
Vi bliver hentet kl. 8 og i bilen sidder den dame der laver mad til børnene på 
hjemmet vi besøgte. Hun er rejst derfra og børnene fik ikke mad i går og heller 
ikke morgenmad i dag. Jonna fortæller det til skoleinspektøren og han lover at 
give de børn der bor der noget mad med hjem. Så kører vi tilbage til færgen og 
videre til landevejen til Kampala. Her kommer en bil og henter os. 

Vi skal til Masaka og besøge GoGirl Foundation hvor Happy er leder. Her 
bor piger som vist ikke går i skole mere, men de lærer at sy, flette kurve, danse 
og lave mad. De sælger deres ting så de har noget at leve af. Der er nogle mænd 
med trommer og en flok af pigerne opfører en dans til trommemusikken. Et flot 
show de opfører for os. Sven og jeg køber lidt af deres varer og de får også ud-
leveret en masse tøj som Jonna har med. De har bygget nogle indhegninger til 
høns og geder som de gerne vil købe. De har et par grise. De vil gerne kunne 
brødføde sig selv.  Lidt derfra har Happy købt en grund og er ved at bygge et hus 
til dem. På grunden vil hun gerne dyrke grøntsager. Et fint projekt. Happys bror 
kører os tilbage til Kampala, men vi gør lige et stop ved ækvator hvor vi selvføl-
gelig skal fotograferes og et sted køber vi også kyllingespyd og stegte bananer.  

Tak for turen
Torsdag den 22. marts
 Vi skal hjem i dag, så dagen går med at få plads til alle vores indkøb i kuffer-
terne. Vi skal også have en ekstra kuffert med, med alle de ting Jonna har købt 
med hjem. Margaret kommer om eftermiddagen så vi alle kan få ordnet vores 
fødder inden vi tager tilbage til det kolde nord. Der kommer flere af dem Jonna 
støtter for at sige farvel og få lidt penge. Vi bliver hentet i god tid og kørt til luft-
havnen. Der er mega meget trafik og det tager 2 timer at komme derud. Vi kom-
mer i god tid og tager afsked med Jonna som skal flyve 2 timer senere end os. 
Vi spiser lidt mad i lufthavnen og flyver til Bryssels hvor vi har 4-5 timer inden 
turen går til København.

En fantastisk dejlig tur, hvor vi har set op oplevet en masse, haft mange hyg-
gelige stunder på terrassen, i bilen og rundt omkring i landet. Vi er blevet klo-
gere på hvordan vores hjælp i denne del af verden bliver brugt og det er rart at 
vide at vi er med til at gøre en forskel. Tak til Jonna for husly og fordi vi fik mu-
ligheden for at opleve Uganda som ”ikke turist”.
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Generalforsamling  2018
Foreningen Børn i Afrika

Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 1. oktober 2018 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes i mødelokaler i Vangede Kirke, Vangedevej 
50, 2820 Gentofte 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens årsberetning for foreningen
4. Godkendelse af regnskab.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.  Andre indkomne forslag.
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17 september. 
 Send til borniafrika@gmail.com
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.
 Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 
 3 medlemmer er på valg. 
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Projektet Masomo udpeger en navngiven observatør til bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20171231 til blade

01-08-2018

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2017 - 31.12.2017 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2017

Note Budget 2016 Note Aktiver
Udgifter Driftstilskud Bukoto School 22.989 -25.300 -24.590 Beholdning DK Masomo konti 313.855

Pearl Choir Children support 67.803 -55.300 -71.496 Øvr. konti i DK incl. MPay 486.963 800.818
Blyantsprojekt 107.885 -46.500 -37.759
Andre skolesponsorater 101.515 300.192 -108.100 -122.637 Beholdning UG BiA bankkonto UG 7.330

Indtægter Skolesponsorater mv. 207.890 -92.302 240.000 267.831 Masomo Bankkonto UG 1.419
BiA kassebeholdning UG 29 8.778 809.596

1 Udgifter Jfr. note 718.776 -400.000 -680.403 Mellemregninger Studietursfly forudbetalt 4.500
Indtægter Øremrk. gaver 830.363 111.587 400.000 585.871

AKTIVER I ALT 814.096
Husbygningsprojekt
Udgifter Bygningsudgifter 88.626 -61.000 -21.030
Indtægter Øremrk. indt. 56.150 -32.476 61.000 65.950

Passiver
Studietur Egenkapital EK primo 685.438
Udgifter Studietur 0 0 -376.029 5 Årets resultat 120.858 806.296
Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 0 0 0 374.850

Kreditorer Revision, anslået 7.500
TFAK2015-025: Tilskud til IT og sportsartikler Forudbetaling af støtte mv 300 7.800
Udgifter Bærbar PC mv 0 0 -17.029
Indtægter Anvendt af hensættelser 0 0 0 17.072 PASSIVER I ALT 814.096

TFAK2016-032: Tilskud til Blyantsprojekt
Udgifter Blyantsudg. overf. Blyantsprojekt 0 0 -15.444
Indtægter Øremrk. tilskud 0 0 0 15.444

Racobao workshops and Obel camps
Udgifter Workshops and Obel camps 64.514 -18.600 -24.959
Indtægter Tilskud fra Obel fonden 154.360 89.846 18.600 28.000

Small Enterprise Development projects
Udgifter Small Enterprise Developm. 9.808 -25.000 0
Indtægter Øremrk. indt. 10.000 192 25.000 0

Generelle aktiviteter
2 Udgifter Projektgenerelle omk. 33.148 -41.700 -28.373

Indtægter Gaver & gavebreve 81.451 35.000 67.696
Kollekt, foredrag mv. 1.842 83.293 50.145 10.000 12.224

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER 126.992 8.100 15.189

Administration
3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 117.485 -88.900 -111.389

Differencer (Valuta og afrund) 1.569 119.054 0 -713
4 Indtægter Kontingenter 45.600 22.500 34.250

Tipstilskud 67.293 65.000 65.088
Renter 28 112.920 -6.133 0 17

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER 120.858 6.700 2.441

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Project Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således
Udgifter School_fees 210.287 -223.306 Husprojekt 44.920

Other_education 24.079 -17.463 Penalhusprojekt 15.446
School_uniforms 36.175 -24.550 Studietur 0
School_accessories 74.306 -63.064 Racobao 0
Other_support 34.207 400.000 -40.980 Masomo 207.069 267.435
House_rent 33.165 -17.895
Food 7.513 -20.000 Ikke øremærket, primo 418.003 685.438
Medicine 40.065 -15.166
Equipment 22.640 -68.015 Egenkapitalen ultimo er øremærket således
Consumerables 2.472 0 Husprojekt 0
Gifts 5.575 -201 Penalhusprojekt 0
Buildings 95.686 0 Studietur 0
Maintenance 2.045 -3.314 Racobao 89.846
Hardware fittings etc. 4.645 -21.271 Masomo 315.274 405.120
Furniture 4.966 -13.324
Procurement 118.664 -78.028 Ikke øremærket, ultimo 401.176 806.296
Indkøb i Danmark 0 -301
Øvrige aktiviteter 2.286 718.776 -73.525

Note 2 Projektgenerelle omkostninger
Tilsynsrejser incl. ophold 10.372 -12.000 9.631
Staff - Salaries etc., UG 39.310 -32.300 33.841
Transport, Car etc., UG 16.615 -8.400 13.275
½ bogføres på adm. -33.148 33.148 -28.373

Note 3 Administration
Auditor, UG 2.830 -3.000 -3.023
Admin, UG 25.281 -19.200 -26.510
Office rent, UG 5.576 -10.300 -4.734
Revision, DK 7.625 -7.500 -7.375
Div. administration, DK 7.570 -7.500 -4.833
Bank-gebyrer mv. 3.250 -1.500 -2.225
Medlemsblad, DK 31.470 -33.000 -34.316
Repræsentation, DK 735 -1.000 0

2 ½ projektgenerelle omkostn. 33.148 117.485 -28.373

Note 4 Kontingenter
Singlekontingent, 202 stk 20.625 13.400 184 stk
Familiekontingent, 181 stk 24.975 45.600 20.850 196 stk

Opgørelsesmæssigt er der i 2017 = 202 + 181*2 = 564 medlemmer
Tilsvarende var der i 2016 = 184 + 196*2 = 576 medlemmer

Skoleprojekter

Masomo Project

Side 1 af 1 Regnskab2017 til bladet V1

Regnskab 2017
Budgetforslag 2019 fremlægges på generalforsamlingen
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Brug bank eller netbank

Børn i Afrika - kontingent, 
skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver:
Reg. /kontonr: 0111 5906851158

Masomo - støtte til handikappede, 
medicin, skolegang, møbler:
Reg./kontonr: 0111 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. 
”kont” for kontingent eller blot 
”gave” og gerne BiA-nr. eller CPR-nr. 
i teksten. 
Har du skolesponsorat eller giver gaver 
er dit CPR-nr. nødvendigt for at Børn i 
Afrika kan indberette beløbet til Skat. 
Send i forbindelse med første indbe-
taling en mail med CPR-nr. og navn, 
adresse og tlf. til os på borniafrika@
gmail.com (Hvis du ikke ønsker at skrive 
dit CPR-nr., så skriv dit navn og gerne 
fødselsdato på indbetalingen). 

Kontingent 2018

Enkeltpersoner ......100 kr.
Familier ....................150 kr. 

MobilePay 
 tlf. 5281 5264

BØ
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15

Hvis du vil give gaver til vores samar-
bejdspartner Folkekirkens Nød-
hjælp i bank eller netbank skal du
overføre beløbet til reg. 4183 konto: 
605 2800, mrk: 500172 Afrika, Børn.

Generalforsamling  2018
Foreningen Børn i Afrika

Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 1. oktober 2018 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes i mødelokaler i Vangede Kirke, Vangedevej 
50, 2820 Gentofte 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens årsberetning for foreningen
4. Godkendelse af regnskab.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.  Andre indkomne forslag.
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 17 september. 
 Send til borniafrika@gmail.com
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.
 Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 
 3 medlemmer er på valg. 
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Projektet Masomo udpeger en navngiven observatør til bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Kun medlemmer af foreningen, der har be-
talt kontingent for 2018 er adgangsberet-
tigede. Kontingent kan evt. betales samme 
aften.

Foreningens vedtægter kan læses på 
borniafrika.dk/om-bia/aarsrapporter.php

Efter generalforsamlingen vil 
Kathryn og Karsten fortælle og vise 
billeder fra bryllupsbegivenheden i 

Uganda i juli.

BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20171231 til blade

01-08-2018

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2017 - 31.12.2017 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2017

Note Budget 2016 Note Aktiver
Udgifter Driftstilskud Bukoto School 22.989 -25.300 -24.590 Beholdning DK Masomo konti 313.855

Pearl Choir Children support 67.803 -55.300 -71.496 Øvr. konti i DK incl. MPay 486.963 800.818
Blyantsprojekt 107.885 -46.500 -37.759
Andre skolesponsorater 101.515 300.192 -108.100 -122.637 Beholdning UG BiA bankkonto UG 7.330

Indtægter Skolesponsorater mv. 207.890 -92.302 240.000 267.831 Masomo Bankkonto UG 1.419
BiA kassebeholdning UG 29 8.778 809.596

1 Udgifter Jfr. note 718.776 -400.000 -680.403 Mellemregninger Studietursfly forudbetalt 4.500
Indtægter Øremrk. gaver 830.363 111.587 400.000 585.871

AKTIVER I ALT 814.096
Husbygningsprojekt
Udgifter Bygningsudgifter 88.626 -61.000 -21.030
Indtægter Øremrk. indt. 56.150 -32.476 61.000 65.950

Passiver
Studietur Egenkapital EK primo 685.438
Udgifter Studietur 0 0 -376.029 5 Årets resultat 120.858 806.296
Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 0 0 0 374.850

Kreditorer Revision, anslået 7.500
TFAK2015-025: Tilskud til IT og sportsartikler Forudbetaling af støtte mv 300 7.800
Udgifter Bærbar PC mv 0 0 -17.029
Indtægter Anvendt af hensættelser 0 0 0 17.072 PASSIVER I ALT 814.096

TFAK2016-032: Tilskud til Blyantsprojekt
Udgifter Blyantsudg. overf. Blyantsprojekt 0 0 -15.444
Indtægter Øremrk. tilskud 0 0 0 15.444

Racobao workshops and Obel camps
Udgifter Workshops and Obel camps 64.514 -18.600 -24.959
Indtægter Tilskud fra Obel fonden 154.360 89.846 18.600 28.000

Small Enterprise Development projects
Udgifter Small Enterprise Developm. 9.808 -25.000 0
Indtægter Øremrk. indt. 10.000 192 25.000 0

Generelle aktiviteter
2 Udgifter Projektgenerelle omk. 33.148 -41.700 -28.373

Indtægter Gaver & gavebreve 81.451 35.000 67.696
Kollekt, foredrag mv. 1.842 83.293 50.145 10.000 12.224

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER 126.992 8.100 15.189

Administration
3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 117.485 -88.900 -111.389

Differencer (Valuta og afrund) 1.569 119.054 0 -713
4 Indtægter Kontingenter 45.600 22.500 34.250

Tipstilskud 67.293 65.000 65.088
Renter 28 112.920 -6.133 0 17

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER 120.858 6.700 2.441

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Project Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således
Udgifter School_fees 210.287 -223.306 Husprojekt 44.920

Other_education 24.079 -17.463 Penalhusprojekt 15.446
School_uniforms 36.175 -24.550 Studietur 0
School_accessories 74.306 -63.064 Racobao 0
Other_support 34.207 400.000 -40.980 Masomo 207.069 267.435
House_rent 33.165 -17.895
Food 7.513 -20.000 Ikke øremærket, primo 418.003 685.438
Medicine 40.065 -15.166
Equipment 22.640 -68.015 Egenkapitalen ultimo er øremærket således
Consumerables 2.472 0 Husprojekt 0
Gifts 5.575 -201 Penalhusprojekt 0
Buildings 95.686 0 Studietur 0
Maintenance 2.045 -3.314 Racobao 89.846
Hardware fittings etc. 4.645 -21.271 Masomo 315.274 405.120
Furniture 4.966 -13.324
Procurement 118.664 -78.028 Ikke øremærket, ultimo 401.176 806.296
Indkøb i Danmark 0 -301
Øvrige aktiviteter 2.286 718.776 -73.525

Note 2 Projektgenerelle omkostninger
Tilsynsrejser incl. ophold 10.372 -12.000 9.631
Staff - Salaries etc., UG 39.310 -32.300 33.841
Transport, Car etc., UG 16.615 -8.400 13.275
½ bogføres på adm. -33.148 33.148 -28.373

Note 3 Administration
Auditor, UG 2.830 -3.000 -3.023
Admin, UG 25.281 -19.200 -26.510
Office rent, UG 5.576 -10.300 -4.734
Revision, DK 7.625 -7.500 -7.375
Div. administration, DK 7.570 -7.500 -4.833
Bank-gebyrer mv. 3.250 -1.500 -2.225
Medlemsblad, DK 31.470 -33.000 -34.316
Repræsentation, DK 735 -1.000 0

2 ½ projektgenerelle omkostn. 33.148 117.485 -28.373

Note 4 Kontingenter
Singlekontingent, 202 stk 20.625 13.400 184 stk
Familiekontingent, 181 stk 24.975 45.600 20.850 196 stk

Opgørelsesmæssigt er der i 2017 = 202 + 181*2 = 564 medlemmer
Tilsvarende var der i 2016 = 184 + 196*2 = 576 medlemmer

Skoleprojekter

Masomo Project
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BØRN I AFRIKA
Regnskab pr. 20171231 til blade

01-08-2018

RESULTATOPGØRELSE FOR BØRN I AFRIKA 1.1.2017 - 31.12.2017 BALANCE FOR BØRN I AFRIKA PR. 31.12.2017

Note Budget 2016 Note Aktiver
Udgifter Driftstilskud Bukoto School 22.989 -25.300 -24.590 Beholdning DK Masomo konti 313.855

Pearl Choir Children support 67.803 -55.300 -71.496 Øvr. konti i DK incl. MPay 486.963 800.818
Blyantsprojekt 107.885 -46.500 -37.759
Andre skolesponsorater 101.515 300.192 -108.100 -122.637 Beholdning UG BiA bankkonto UG 7.330

Indtægter Skolesponsorater mv. 207.890 -92.302 240.000 267.831 Masomo Bankkonto UG 1.419
BiA kassebeholdning UG 29 8.778 809.596

1 Udgifter Jfr. note 718.776 -400.000 -680.403 Mellemregninger Studietursfly forudbetalt 4.500
Indtægter Øremrk. gaver 830.363 111.587 400.000 585.871

AKTIVER I ALT 814.096
Husbygningsprojekt
Udgifter Bygningsudgifter 88.626 -61.000 -21.030
Indtægter Øremrk. indt. 56.150 -32.476 61.000 65.950

Passiver
Studietur Egenkapital EK primo 685.438
Udgifter Studietur 0 0 -376.029 5 Årets resultat 120.858 806.296
Indtægter Deltagerbetaling og tilskud 0 0 0 374.850

Kreditorer Revision, anslået 7.500
TFAK2015-025: Tilskud til IT og sportsartikler Forudbetaling af støtte mv 300 7.800
Udgifter Bærbar PC mv 0 0 -17.029
Indtægter Anvendt af hensættelser 0 0 0 17.072 PASSIVER I ALT 814.096

TFAK2016-032: Tilskud til Blyantsprojekt
Udgifter Blyantsudg. overf. Blyantsprojekt 0 0 -15.444
Indtægter Øremrk. tilskud 0 0 0 15.444

Racobao workshops and Obel camps
Udgifter Workshops and Obel camps 64.514 -18.600 -24.959
Indtægter Tilskud fra Obel fonden 154.360 89.846 18.600 28.000

Small Enterprise Development projects
Udgifter Small Enterprise Developm. 9.808 -25.000 0
Indtægter Øremrk. indt. 10.000 192 25.000 0

Generelle aktiviteter
2 Udgifter Projektgenerelle omk. 33.148 -41.700 -28.373

Indtægter Gaver & gavebreve 81.451 35.000 67.696
Kollekt, foredrag mv. 1.842 83.293 50.145 10.000 12.224

DÆKNINGSBIDRAG - RESULTAT VED AKTIVITETER 126.992 8.100 15.189

Administration
3 Udgifter Adm. Danmark & Uganda 117.485 -88.900 -111.389

Differencer (Valuta og afrund) 1.569 119.054 0 -713
4 Indtægter Kontingenter 45.600 22.500 34.250

Tipstilskud 67.293 65.000 65.088
Renter 28 112.920 -6.133 0 17

INDTJENINGSBIDRAG - RESULTAT EFTER ØVRIGE OMKOSTNINGER 120.858 6.700 2.441

NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN NOTER TIL BALANCEN

Note 1 Masomo Project Note 5 Egenkapitalen primo er øremærket således
Udgifter School_fees 210.287 -223.306 Husprojekt 44.920

Other_education 24.079 -17.463 Penalhusprojekt 15.446
School_uniforms 36.175 -24.550 Studietur 0
School_accessories 74.306 -63.064 Racobao 0
Other_support 34.207 400.000 -40.980 Masomo 207.069 267.435
House_rent 33.165 -17.895
Food 7.513 -20.000 Ikke øremærket, primo 418.003 685.438
Medicine 40.065 -15.166
Equipment 22.640 -68.015 Egenkapitalen ultimo er øremærket således
Consumerables 2.472 0 Husprojekt 0
Gifts 5.575 -201 Penalhusprojekt 0
Buildings 95.686 0 Studietur 0
Maintenance 2.045 -3.314 Racobao 89.846
Hardware fittings etc. 4.645 -21.271 Masomo 315.274 405.120
Furniture 4.966 -13.324
Procurement 118.664 -78.028 Ikke øremærket, ultimo 401.176 806.296
Indkøb i Danmark 0 -301
Øvrige aktiviteter 2.286 718.776 -73.525

Note 2 Projektgenerelle omkostninger
Tilsynsrejser incl. ophold 10.372 -12.000 9.631
Staff - Salaries etc., UG 39.310 -32.300 33.841
Transport, Car etc., UG 16.615 -8.400 13.275
½ bogføres på adm. -33.148 33.148 -28.373

Note 3 Administration
Auditor, UG 2.830 -3.000 -3.023
Admin, UG 25.281 -19.200 -26.510
Office rent, UG 5.576 -10.300 -4.734
Revision, DK 7.625 -7.500 -7.375
Div. administration, DK 7.570 -7.500 -4.833
Bank-gebyrer mv. 3.250 -1.500 -2.225
Medlemsblad, DK 31.470 -33.000 -34.316
Repræsentation, DK 735 -1.000 0

2 ½ projektgenerelle omkostn. 33.148 117.485 -28.373

Note 4 Kontingenter
Singlekontingent, 202 stk 20.625 13.400 184 stk
Familiekontingent, 181 stk 24.975 45.600 20.850 196 stk

Opgørelsesmæssigt er der i 2017 = 202 + 181*2 = 564 medlemmer
Tilsvarende var der i 2016 = 184 + 196*2 = 576 medlemmer
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Masomo Project
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Regnskab 2017
Budgetforslag 2019 fremlægges på generalforsamlingen

Privatlivspolitik
I forbindelse med medlemskab af foreningen 
Børn i Afrika behandler vi personoplysninger 
om dig i form af navn, telefonnummer, adresse, 
mailadresse, fødselsdata/cpr-nr. Det gør vi for at 
kunne registrere dit medlemskab og servicere dig 
som ønsket, samt såfremt du støtter foreningens 
arbejde for at kunne sende indberetning til SKAT 
om beløbets størrelse.
Læs mere på borniafrika.dk/privatpolitik



Tag med til Uganda i 2019
Lige siden starten på Børn i Afrika i 1997 har vi arrangeret stu-
dieture til Uganda og Kenya. Der er mange gode grunde til at 
tage medlemmerne med til de områder vi støtter. Dels fandt vi 
det vigtigt at man fik mulighed for at se hvordan de indsamlede 
penge blev brugt helt konkret, dels fik mange mulighed for at 
møde nogle af de børn der havde været på korturné i Danmark 
og endelig fik man mulighed for at opleve det smukke, grønne, 
gæstevenlige land med dets vidunderlige natur og de store na-
tionalparker med alverdens vilde dyr.
 Gennem årende fra 1997 til 2016 har vi haft mere end 150 
medlemmer af Børn i Afrika med til Uganda. Mange af dem har 
været med både 2 og 3 gange (en enkelt hele 4 gange!) og flere 
af dem har senere været aktive i foreningen, enten som fore-
dragsholdere, som praktiske hjælpere med bladpakning eller 
som bestyrelsesmedlemmer.

 Som vores kasserer Flemning Nielsen sagde fornylig: ”Jeg 
tog primært med på turen i 2016 fordi jeg aldrig havde været 
i Afrika og her fik muligheden for at opleve de vilde dyr i na-
tionalparkerne. Det var da også spændende at opleve løver-
ne, men nu efterfølgende er det slet ikke dyrene der fylder i 
bevidstheden. Det er derimod børnene, skolerne vi besøgte, 
de fattige familier i hytterne og i det hele taget menneskene i 
Uganda.”
 I efteråret 2019, nærmere bestemt i ugerne 44 og 45 fra ca. 
25/10 til 10/11 arrangerer vi endnu en studietur til Uganda. Der 
er også plads til dig! Prisen er ikke fastlagt endnu, men alle del-
tagere finder at prisen er mindre end med de gængse rejsesel-
skaber. Alt er inkluderet når prisen er fastlagt. Turen i 2018 har 
været prissat til kr. 17.950,-.
 Hvis du vil skrives på listen med interesserede: skriv en 
mail til formanden på adressen karsten.dam@skolekom.dk

Vi glæder os til at have dig med!


