
 
17. november, 2012 
 
Kjære venner av UPLIFT !   
    
Fredag 9. november var merkedag nr. 2 i vår 
lille forening: første ordinære styremøte i 
VUP.  
Alle 5 var tilstede; Liv, Michael, Hildegunn, 
Frederik og jeg, samme sted som stiftelses-
møtet og med samme entusiasme. Det siste 
brevet (30. oktober) med statusrapport fra 
UPLIFT v/ Hizzaya var jo inspirerende for 
noen og enhver!  

  
Men UPLIFT står overfor utfordringer både økonomisk og administrativt. Dette enestående 
programmet som nå har pågått i tolv år trenger kontinuerlig styrking på overordnet nivå - det 
som på fagspråket kalles "institutional capacity building". Utover den økonomiske støtte som 
bidrar til å holde programmet gående, har UPLIFT verdsatt å ha en 'sparring partner' å tenke 
høyt sammen med. VUP-styret ser det som et privilegium å bli spurt om råd. Vi kan si noe 
mer konkret om dette i en rapport etter prosjektbesøket til Nebbi (District, = fylke) i januar, 
når tre norske UPLIFT-venner gjennom mange år (Arne, Thorkell, Gunnar) drar til Uganda. 
Lokal rådslagning i tilknytning til avgangsseremonien er etablert som en god kombinasjon!  
 
Her er noen andre momenter fra styremøtet: 

 For 2013 ser vi for oss som et minimum samme nivå som i 2012 (ca. 1500 voksne 
'learners' som årlig gjennomfører opplæringen). F.o.m.  2014 håper vi på en opptrapping 
med midler fra større kilde (Norad, FOKUS eller andre). 

 Inntil videre er vi avhengige av egne medlemmers bidrag for å støtte UPLIFT. Men her er 
det også et spørsmål om solidarisk støtte, så vel som et solid medlemsgrunnlag med tanke 
på søknad om offentlig støtte. Alle tre momenter tilsier en vesentlig økning. Eksempelvis 
100 medlemmer?  Medlemmene oppfordres til å spre kunnskap om VUP og UPLIFT og 
invitere venner til å slutte seg til foreningen. Men tenk ikke 'rekrutterings–kampanje'. 
Prinsippet bør fortsatt være på personlig, en–til–en basis, – dette skal være en hjertesak 
med nærhet til formålet og uten noe krav til økonomisk bidrag.  

 Noen medlemmer har alt nå minnet om spørsmålet om et reiseopplegg for medlemmer 
som ønsker å besøke UPLIFT og Nebbi. Vi vil gjøre praktiske forberedelser i januar med 
sikte på en felles reise til 'graduation ceremony' i januar 2014.  

 Styret har konstituert seg med Michael Vitols som formann og Gunnar Lange–Nielsen 
som sekretær. Disse vil også ha ansvar for VUP–kontoen og overføringer til UPLIFT. 
Styret avklarer nå eksternt tilbud om regnskapsførsel (vederlagsfritt). 
De neste styremøter er berammet til 8. februar og 12. april og ifm. årsmøte medio juni. 
 

Og så var det den lenge varslede, permanente bankkonto for Venner av UPLIFT, som ble 
opprettet denne uken etter uventet komplisert prosedyre. Kontonummeret er 6188 05 39107. 



Bidrag vil ikke bli gitt individuell kvittering (kontoutskrift holder) eller takk, men informasjon 
om overføring til UPLIFT og bruk i felten vil komme fortløpende i 'medlemsbrev' som dette. 
 
Med alle gode ønsker på vegne av styret,  
Gunnar Lange–Nielsen 
 
PS: Et tips til dem som ikke allerede abonnerer på månedsavisen Bistandsaktuelt. Den utgis av Norad, 
er gratis og meget leseverdig. Kan bestilles på mail:  adr–ba@norad.no   
Neste nummer kommer ca. 23. november, men be om å få med det innholdsrike oktobernummeret! 


