
7. juni 2021  |  Sommerbrev til venner av UPLIFT  

Kjære venner! 

Jeg sjekket det akkurat nå: i ettermiddag har 
vi akkurat samme værmelding i Lillehammer 
(200 m.o.h.) som i Paidha (1.440 m.o.h.) – 
svak vind, solskinn og 25 grader. 

Hvorfor denne lettvinte omtale av været, i en 
tid da det er alvorligere ting å skrive om? 

Tre grunner: Det er slitsomt alltid å skulle 
referere til coronasituasjonen—nå vanligere 
enn å snakke om været—når brev skal skrives. 
Og når sant skal sies; klimatiske endringer— 
i Uganda som i Norge—har i nyere tid langt 
alvorligere konsekvenser enn de hadde for 
bare 50 år siden (eller i guttedagenes somre 
på 50-tallet). Men konkret, akkurat nå, har 
været i Zombo og Nebbi, altså ‘UPLIFT-land’, 
direkte innvirkning på programmets learners.  

Vekslingen mellom sol og regn (tordenvær i 
Paidha i går) er den ideelle tid for nyplanting. 
Nylig fikk vi rapport fra UPLIFTs sekretær 
Mark, som sa at nå om dagen var klassene 
redusert fra 40 til ca. 28 (!) fordi så mange i 
familien må trå til i en kort, intens periode. 
En venn i Paidha (som i høst var med på å sy 
munnbind) ringte i dag og fortalte at kl. 07 i 
morgen tidlig skulle hun til sin lille plantasje 
(‘garden’) og plante bananer1 (matooke). 

Slik prioritering er både nødvendig og vanlig, 
jordbruket er selve livsgrunnlaget, og under-
visningen tar hensyn til dette slik at de aller 
fleste learners klarer å hente inn tapte timer 
“to sit for exams” når den tid kommer. Derfor 
var vi ekstra glade da vi til styremøtet forleden 
fikk bekreftet at kursene går som normalt! 
Dette til tross for at både koordinatorer og 
mentorer har måttet klare seg lenge uten sin 
beskjedne ‘allowance’ dette halvåret. 

Som vi alle vet, ble 2020-kullets årskurs svært 
annerledes, og man har nå innsett at de 1.300 
som ble tatt opp i februar i fjor, fortsetter 
som ‘2021-kull’—antagelig med eksamen i 
oktober-november for å komme i rute med 
avgangsseremoni i januar, før nytt kull i 2022. 
Og selv om en Covid-bølge nr. 2 i disse dager 
slår inn i Kampala og omliggende distrikter, 

                                                           
1
 Du visste kanskje at banan’palmen’ ikke er et tre, 

men en plante. Men visste du at bananen er et bær? 
(dvs. bærfrukt, som appelsin og tomat). 

 
Proscovia Atimango, p.t. ‘selvstendig næringsdrivende’. 

 

 
Premiert: Ikke banan, ikke potet (‘irish’), men kassava! 

tror man at nye restriksjoner fortsatt skal 
kunne skjerme West Nile fra alvorlig smitte. 
(Som nevnt i Mars-brevet, ble det ikke noe 
stort salg av UPLIFT-produserte munnbind). 

[Se link i følgemail, til Musevenis tale i forrige uke] 



 

Oops! - det var visst ikke fire unge ’diggere’, men fem! Munnbind eller bananplanter—Prossy tar hånd om oppmålingen. 

Her på berget (kvartalsbrev-terminlogi, tenk 
“landsmenn hjemme og ute” i nyttårstalen til 
Kongen)—altså, her på berget er det ennå 
ikke alt som går helt på skinner. Det gjelder 
også evnen til Venner av UPLIFT til å opprett-
holde det bidragsmål man tok sikte på i det 
utsatte årsmøtet i august i fjor. Kanskje var 
det oppriktige ønsket om å holde UPLIFT 
gående (og endog kunne benytte seg av et 
svært fordelaktig tilbud på to mopeder) med-
virkende til overdreven optimisme. 

Mer konkret, før 2020-regnskapet fremlegges 
til årsmøtet (som også i år vil bli utsatt til 
august), viser tallene at vi nådde i underkant 
av 3/4 av bidragsmålet – ca. 73.000 kroner. 
Pr. 1. juni i år ser det enda svakere ut, 4.000 
pr. måned, som tilsvarer 60% av de første 5 
månedene (til sammenligning) i 2019. 

 

Uten å prøve oss på en analyse vil vi bare 
oppfordre flere som ikke allerede bidrar med 
faste månedlige beløp (som er ’grunnfjellet’) 
til å gjøre det – eller se dere i stand til et nytt 
engangsbidrag – slik at vi i løpet av annet 
halvår kan hente oss opp til å støtte UPLIFT i 
den grad at de står rustet til et ordinært ett-
årsløp og tilhørende utgiftsnivå. 

Under omstendighetene er VUP-styret kommet 
til at vi denne gang ikke vil foreslå et konkret 
bidragsmål nå, men la dette være et åpnere 
tema for årsmøtet. Innen da vil vi ha mottatt 
fra UPLIFT en bedre fasit for utgiftene i år, og 
i beste fall, en antydning av behovet i 2022. 

Med sommervarme hilsener  
på vegne av styret i Venner av UPLIFT 

Gunnar Lange-Nielsen (sekretær) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


