
15. 12. 2020  |  ‘Desemberbrev’ til venner av UPLIFT  

Kjære venner! 

– ‘der ute’ i Norges langstrakte land. For på 
denne desemberdagen i coronaens tid synes 
avstand innenfor kongeriket like lang som 
herfra til UPLIFT-land. Også i Uganda er det 
restriksjoner på reiser, men mindre strenge 
etter at “the lockdown” ble lempet på tidlig i 
høst. Tross sitt store folketall ligger Uganda 
langt under Norge i antall Covid-smittede og 
døde – om man skal stole på statistikken. 
Regjeringen har iverksatt andre tiltak, og nå 
senest utdeling av gratis munnbind.  

Dette siste har innflytelse på UPLIFTs egen 
produksjon av munnbind, som kom positivt i 
gang, men så sent at den nå har stoppet opp. 
Om det bare er midlertidig vil vise seg.  
(Se vedlagt rapport fra Mark Ssemukasa). 

Noen av dere abonnerer kanskje på Bistands-
Aktuelt som vi tipset om for mange år siden 
[fortsatt gratis! tlf. 23 98 02 37 og www. osv]. 
Desember-nummeret har en bred, 6-siders 
reportasje (store bilder tar 2/3 av plassen) 
viet Covid i Uganda. Særlig interessant pga. 
seriøs satsing på å utvikle egen vaksine, med 
resonnement om ikke å måtte stå bakerst i 
køen når de nye store vaksineprogrammene 
rulles ut i verden. 

 
Ivan Musabe og teamet sin jobb er å følge opp familie-

medlemmer, venner og andre kontakter av den smittede. I 

denne familien ble sju personer testet og seks av dem var 

smittet. [fra BistandsAktuelt / Foto: Sofi Lundin] 

 

 

 

 

 

I forrige uke fikk vi hilsen fra UPLIFT-familien 
– en optimistisk telefon fra direktør Hizzaya 
(skjønt fortsatt fastlåst i Nairobi) og i helgen 
feltrapporten fra Mark etter et nytt besøk til 
West Nile. Selv om produksjon av munnbind 
nå har gått på lavgir, har det vanlige UPLIFT-
programmet hentet seg inn. Det gjelder også 
den nyere ‘helse-komponeneten’, naturlig nok 
fornyet med kunnskap om Covid-smittevern. 
Deltagelsen har tatt seg opp til ca. 1.300, med 
600 i Nebbi District og 700 i Zombo, fordelt 
på 32 klasser (landsbyområder) som vanlig. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        Learners of Aganja studying the health Booklet 

På denne tid av året (i November/Desember-
brevet) pleier vi å skrive at forberedelser til 
elevenes store avgangsseremoni er i full gang. 
Men slik, ikke i år. Jeg spurte Mark om når i 
2021 man kunne vente seg UPLIFT graduation 
– etter et halvårs avbrudd – og han trodde 
man vil måtte utsette den helt til september.  

Så i år kan jeg ikke se frem til Uganda-besøk i 
januar men må sette ekstra pris på julefeiring 
– sosialt porsjonert gjennom juleuken. 

Til alle dere som har bidratt trofast til UPLIFT 
også i 2020 vil vi på vegne av Hizzaya og 
Mark viderebære en stor takk fra vår ‘UPLIFT 
family’, – som etter forholdene klarer seg bra! 

 

Med varme hilsener og håp om et bedre 2021 
fra Venner av UPLIFT 

v/ Gunnar Lange-Nielsen 
   (sekretær) 

 

 


