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Kära UCC- fadder!
Nu är snart december månad här och julen börjar närma sig med stora steg. Våra tankar går till
medmänniskor runt om i världen och vi från UCC vill ge dig en påminnelse om att tänka lite extra på
ditt fadderbarn eller familjerna som är en del av våra projekt i Uganda. Du har även chansen att ge en
extra julgåva till ditt barn eller till det projekt du är med och stöttar. Läs gärna mer om det och om
våra andra nyheter i nyhetsbrevet.

Soppköksprojektet
Tre familjer från soppköksprojektet har fått varsina vattentankar. Just nu är det regnperiod i Uganda
och vattentankarna fylls på hela tiden, vilket underlättar för familjerna då de blir helt försörjda med
vattnet de behöver i sin vardag. Tidigare har familjerna haft svårt att hämta sitt vatten på grund av
sjukdom eller mycket långa avstånd.

Light Angel School
Canteenen på Light Angel School är nu klar! En canteen, som är en mindre skolaffär, underlättar
mycket för skolan eftersom de därifrån kan sälja bröd, grönsaker och annat och på så sätt få in pengar
till skolans utgifter. Även ugnen som UCC Sweden tidigare sponsrat Light Angel School med kommer nu
till ännu bättre användning, då brödet som bakas kan säljas i canteenen.

Bilder när Canteenen byggs upp och när den är klar.

UCC Swedens volontär Ida berättar om sin resa till Uganda
I våras hade vi förmånen att ha Ida Ahlnér som volontär i Uganda. Hon arbetade bland annat med att
intervjua, filma och dokumentera hur våra projekt har utvecklats de senaste åren. Här kan du läsa Idas
egna ord om hur hon upplevde sin tid som volontär:
”För ett par månader sen kom jag hem från Uganda där jag var volontär för Uganda Child Care i tre
månader. Där jobbade jag med lite olika UCC-projekt. Jag var bland annat en hel del på Light Angel
School vilket är en skola som UCC stöttar. Det var alltid helt fantastiskt att åka ut till Light Angel och
alla härliga elever där. Nästan varje gång jag var där sjöng de för mig och deras glädje smittade
verkligen av sig! Det är fantastiskt att se att eleverna är så glada och tacksamma trots att de har ett
tuffare liv än oss i Sverige.
Under min tid i Uganda höll jag ett par lektioner på Light Angel. Jag höll bland annat lektioner i
första hjälpen. Många av barnen bor långt ut på landsbygden och långt ifrån sjukhus eller
läkarstationer så det är viktigt att barnen vet hur de ska agera om olyckan är framme. Jag lärde dem
att stoppa blödningar, fixera ett benbrott och hur de ska göra vid ett djurbett och vid brännskada.
Solsting och uttorkning är något som är vanligt i Uganda eftersom det är väldigt varmt och soligt. Vi
pratade därför om hur en person som är uttorkad beter sig och jag gav dem även ett recept på
vätskeersättning som de kan ge en person som är uttorkad. Det märktes att eleverna uppskattade
lektionen eftersom den skiljde sig mycket från deras vanliga lektioner. De fick testa att lägga om
blödningar på varandra och leka att de brutit ett ben eller en arm.
Jag besökte även UCC's soppkök som är varje tisdag. Jag fick dessutom förmånen att vara med och
delar ut vattentankar till några av familjerna som besöker soppköket. UCC ville göra något extra för
familjerna och i samråd med Pontiano och Rogers kom de fram till att bygga vattentankar hos några av
de absolut fattigaste och sjukaste familjerna. En vattentank underlättar väldigt mycket för de äldsta
då de ofta inte orkar gå de långa avstånden för att hämta vatten.
Jag fick även följa med Pontiano ut till några av
familjerna som är med i odlingsprojektet och även
familjer som har varit med i projektet. Det var
fantastiskt att träffa familjerna och se vilken
skillnad det gör för familjerna. En man berättade
att han nu hade råd att köpa kött lite då och då
eftersom han sålde en del av grödorna han odlade
genom projektet.
Jag hade tre underbara månader i Uganda och lärde
mig otroligt mycket av eleverna på Light Angel och
folket jag träffade i de olika projekten.”
Under det senaste halvåret har vi haft två inspirationsträffar där Ida berättat och visat filmer från sin
volontärresa till Uganda. De som kom fick möjlighet att ställa frågor till Ida och det blev intressanta
samtal kring fikaborden. Vi vill rikta ett stort tack till Ida för hennes arbete med våra projekt!

Furulundskolan samlar in till vänskolan i Uganda
Furulundskolan i Partille har varit vänskola med White Angel School i
Uganda sedan 2007 och är fortfarande engagerade med både brev och
insamlingar. Just nu gör skolan en extra stor satsning där de har en shop
på biblioteket där både barn, föräldrar och lärare får handla souvenirer
från Uganda.
Läs gärna mer om vänskolor på vår hemsida eller kontakta oss i
styrelsen på kontaktuppgifterna nedan.

Vill du bli odlingsfadder?
Vi behöver alltid fler faddrar som stöttar våra ugandiska
familjer genom odlingsprojektet. För 250 kronor i
månaden kan du bli odlingsfadder och få rapporter från
projektet.
Är du intresserad, eller har du någon bekant som är?
Kolla gärna in hemsidan eller kontakta oss på uppgifterna
nedan. Om du redan nu vet att du vill bli odlingsfadder
har vi en talong på hemsidan där du är välkommen att
fylla i om du är intresserad.

Gåva till ditt fadderbarn eller till UCC
Har du börjat fundera på vad du ska köpa i julklapp till vänner och familj? Eller till dina anställda?
Du kan alltid ge en gåva till UCC eller till ditt fadderbarn! Sätt in valfritt belopp (dock lägst 50 kr) på
vårt konto och maila oss när du har gjort insättningen. Plusgirokonto i Nordea: 418908-0 alternativt
plusgirokontots bankkontonummer: 9960 180 4189080. Meddela om du vill att pengarna ska gå till ett
särskilt projekt och om du vill att tackkortet ska skickas till dig som beställt gåvan eller till den som ska
få det som gåva.
Om du vill ge en specifik gåva till ditt fadderbarn, så som leksaker, kläder, skor eller mat kan du
beställa i webshopen. UCC har även gjort i ordning en julsäck med saker som är bra att ha för de
barnen och familjerna i Uganda. Om du vill beställa en julgåva till ditt fadderbarn är det viktigt att
göra det innan den 20 november eftersom barnen åker hem till sina familjer under juluppehållet som
börjar redan i slutet av november. Läs gärna mer om det på hemsidan.

Som fadder är du med och
långsiktigt förbättrar barns villkor
i Uganda. Ett stort tack för din
insats!

Varma hälsningar från
UCC Swedens styrelse

Kontakta oss
Facebook:
https://www.facebook.com/UgandaChildCareSweden

Dela gärna vår facebooksida med dina vänner och bekanta
så fler vet att vi finns.
Hemsida:
www.ugandachildcare.se
E-post:
styrelsen@ugandachildcare.se

