
 

Februar 2018 | Vinterbrev til venner av UPLIFT  

Kjære venner!  

Nå snør det igjen! For å hente et sitat fra et 

tidligere brev i en ugandisk situasjon: “So 

what else is new?” I vinter har vi vært så 

innesnødd at noen har vært inne på tanken å 

sende en klage til høyere makter. Under de 

største strabasene mellom to-meter høye 

snøfonner fra inngangsdøra ut til veien, hjalp 

det å tenke på hvor eksotisk vi må ha det, 

sett med afrikanske øyne, og å forestille seg at 

alle i nord og sør, i den gjestfrie kulturut-

vekslings navn, fikk bytte bolig to uker i året!  

La meg følgelig ‘forflytte oss’ direkte til 

Michaels reisebrev fra årets store UPLIFT- 

seremoni ‘der sør’ : 

1.000 kvinner i Uganda 

Midt i et rødgult afrikansk savannelandskap danser 

glade, unge mennesker. Viftende med ferske grønne 

kvister og sivblader slynger de seg bortover den 

smale sandveien. Like bak følger to biler i sneglefart. 

Varmen er trykkende. Landskapet er bleket av den 

sterke solen. Inne i bilene sitter det både afrikanere 

og europeere. Alle på vei mot en grusplass pyntet til 

fest. Forventningsfulle landsbyfolk venter på UPLIFT. 

Dette er innledningen til morgendagens store 

‘Graduation Ceremony’. 

Vel framme på festplassen blir et timelangt program 

med sang, dans, taler, spørrelek, rollespill og mat 

gjennomført. Et par hundre mennesker – store og 

små – er samlet for å ønske UPLIFT og deres 

europeiske venner velkommen. Dette er den nå 

tradisjonelle “mini-seremonien”, dagen før den 

store dagen. Et hyggelig gjensyn med gode venner 

og en smak på afrikansk gjestfrihet. For selv om 

gleden er stor, er også nøden likedan. Barbeinte 

barn bærer småsøsken på ryggen i den stekende 

varmen. Fillete klær, men smil om munnen.  

Dagen etter ‘minifesten’ (!) braket det løs. Etter en 

spartansk overnatting (pris kr. 70) på et lokalt 

vertshus var det “African rural breakfast”  med te, 

sukker, hvitt brød, margarin og egg. 

 

 

Norsk søndag –  

  (bestefar følger 6-åring som følger harespor som…) 

 
– og afrikansk hverdag. 

 

 

 

Landsbyklasse samlet til ‘voksenopplæring’ – 

her alle på ett (uvanlig) brett – og pyntet til fest! 

 

Også lærer’n er pyntet for anledningen – 

Florence, erfaren mentor og medlem av UPLIFT-styret. 



Vi samlet oss utenfor vertshuset og kjørte innover i 

det afrikanske landskapet på en støvete grusvei. 

Mens vi dagen før hadde kjørt i til sammen 10 timer 

fra Kampala til Paidha, skulle vi nå ‘bare’ en time 

videre til den store festplassen, et steinkast fra 

grensen til Kongo. 

Ved ankomst var det igjen opptog med syngende, 

dansende mennesker som viftet med grønne kvister 

og blad. Buldrende musikk gjallet ut fra store, slitne 

høytalere. En sprakende mikrofon ble brukt for å 

ønske velkommen. Med stort og smått satt rundt 

500 mennesker i skyggen under trærne som omkranset 

festplassen. Hvite plaststoler var satt ut under store 

grå presenninger som ga ly for den brennhete solen. 

Etter hvert strømmet det til flere og flere skuelystne. 

Til slutt ble vi rundt 1.000 festdeltakere.  

Programmet var detaljert oppført med klokkeslett 

på hvite ark som ble lagt ut til hovedgjestene. Lokale 

myndighetspersoner representerte sine respektive 

politiske nivåer og snakket alle varmt om UPLIFT. 

Taler, underholdning, musikk, drama, utdeling av 

vitnesbyrd til elever som hadde bestått den offent-

lige språkeksamenen, med mye mer, dannet en flott 

ramme rundt dagen.   

Solen var på rask, ubønnhørlig vei ned bak åskammen 

i det vi ruslet bortover til bilen. Enda en “Graduation 

Ceremony” gjennomført.  18 store fester på 18 år. 

Flotte taler, energisk underholdning, lovord fra 

myndighetene om støtte og anerkjennelse, glede og 

spenning har fylt oss med takknemlighet og stolthet.  

I denne karrige og fattige delen av Uganda er UPLIFT 

et flott prosjekt som hvert år åpner dører til en 

bedre framtid for 1.500 landsbyfolk. Økonomisk 

marginaliserte mennesker som endelig kan lese og 

skrive sitt eget morsmål. Menneskelige ressurser 

som lokalsamfunnet og de lokale myndighetene kan 

anvende for å utvikle et av Ugandas mange distrikter. 

I denne sammenhengen er nøkkelordene “social 

change” og “empowerment” blitt en realitet. 

[Michael P. Vitols  

p.t. Kampala, Uganda] 

* 

Takk til deg, Michael, som minner oss andre 

på ‘hvordan det er’, slik vi hvert år i februar 

forsøker å beskrive opplevelsen av det store 

besøket hos UPLIFT.  

 

A propos ‘alle på ett brett’: Vi må ta med et bilde av styret 

– the Board of UPLIFT. Fra v. Mark Ssemukasa, Hizzaya 

Hissani, Simon Mawa, John Onyuthi, Florence Alimundu 

 

 

 

Fokuserte tilskuere! Her har visst bare én av 25 ‘sett det før’. 

 

 

Hmm! ‘Visstnok ikke helt uvanlig’ at det er gutta  

som skal dele ut pokalen under avgangsseremonien? 

 

 

 



 

På årets reise til Uganda i januar var to andre 

venner av UPLIFT med fra Norge: ‘veteranen’ 

Thorkell Thorkelsson og ‘førstereis-jenta’ Kim 

van Groningen, nytt VUP-medlem i 2017. Som 

sykepleier/lærer i Norge og med erfaring fra 

et tjenesteopphold i Tanzania hadde Kim både 

noe å bidra med og mye å hente i møtet med 

UPLIFT. Som hun tekstet ‘hjem’ underveis: 

“Tilbake i Kampala etter fire svært givende 

dager. Skal fortelle deg alt og vise bildene når 

jeg er i Norge igjen.”  

Vi kan ikke “fortelle alt” her, men Kim får 

denne gang gleden og æren av å bidra med 

bildene! (minus sekretærens vinterbilde) 

Siden disse festdagene er vi gått halvannen 

måned videre inn i 2018, og et nytt kull med 

learners er alt kommet godt i gang. Målet er 

som i de siste årene et elevtall på 1.500 – likt 

fordelt på Nebbi og Zombo Districts (fylker). 

Hizzaya [- til våre aller nyeste medlemmer: 

UPLIFTs utrettelige ildsjel og direktør] skrev i 

forrige uke at Zombo har fylt sin ‘kvote’, 

mens det i Nebbi enda mangler (dvs. er plass 

til) 50 til. Det er ikke uvanlig at noen 

kommer i gang sent, men snart innhenter de 

andre i klassen. Nøkkelen til lese- og 

skriveopp- læringen er jo nettopp repetisjon!       

[Ma-la-ri-a: ma me mi mo mu, la le li lo lu ... 
osv. – har vi lært oss systemet nå, tro?] 

En gledelig utvikling er at lokale myndigheter 

i større grad har støttet opp om UPLIFTs 

aktiviteter, ikke bare med rosende ord og 

takketaler, men også økonomisk.  En 

utfordring for UPLIFT i tiden framover vil 

nok være å få til enda tettere samarbeid på 

LC3-nivå (Local Council 3, tilsvarende norsk 

kommune), for å øke lokalt eierskap. 

Myndighetene har for lengst innsett at de 

ikke kan nå verken regionale eller nasjonale 

mål for utdanning og utvikling av ‘human 

resources’ uten UPLIFT’s innsats.              

 

 

 
Tidligere ‘learners’ deltar når festen er innen rekkevidde! 

Ellers kan vi fortelle at i løpet av besøket ble 

det tid til en felles rådslagning mellom VUP, 

UPLIFT, ‘Rocket’-programmet for ungdom 

(ekteparet Thorkelssons initiativ) og lokale 

baha’i-aktører i området. Man tar sikte på at 

dette vil bli et fast årlig forum for gjensidig 

orientering og vurdering av samarbeid på 

kryss og tvers. Det er nyttig å kunne snakke 

sammen, og med åpenhet og utveksling viser 

det seg at flere aktører med komplementære 

utviklingstiltak kan jobbe side om side.  

Skal vi kalle det ‘grasrot-synergi’? 

Én ting er sikkert: ‘Inntil videre’ (om ikke på 

ubestemt tid) spiller Venner av UPLIFT en 

nøkkelrolle. Uten tilførsel av et minimum av 

midler vil selv ikke frivillighetens ‘hjul’ gå 

rundt. Læremidler, transport, eksamener, 

vitnesbyrd og annet som skal munne ut i  

den suverent motiverende avgangsfeiringen, 

“gjør seg ikke sjøl”!  

Da er det godt å kunne meddele at bidrag til 

VUP-kontoen drysser jevnt inn. Tusen takk til 

alle som ‘husker’ å bidra. Vi har merket oss at 

det er flere som nå bruker autogiro til faste 

månedlige bidrag, fremfor sporadiske bidrag. 

Dette er vi veldig glad for, det skaper større 

forutsigbarhet økonomisk vis-a-vis UPLIFT.   

 



Vi klarte med et skrik å nå bidragsmålet i fjor 

på 10.000 $, men da var det også bunnskrapt 

på kontoen. Til første kvartalsoverføring i 

2018, tidlig i februar, var 1.000 USD alt vi 

hadde å sende.  

Bra, da, at UPLIFT hadde ‘spart’ mesteparten 

av de siste tusen vi overførte i romjula! For 

som vi vet – til oppstarten i februar kreves 

en større sum til trykking av lærehefter og 

annet. Hizzaya takket varmt, de er i gang, og 

mentorene er fleksible og vant til å få sine 

beskjedne utgifter(allowance) dekket et par 

måneder på etterskudd…  

 

 

Helt til slutt, noen få linjer om vårt ferske 

medlemskap i kvinneorganisasjonen FOKUS.  

Vi er blitt tatt hjertelig i mot. Medlemmer av 

VUP-styret og vårt nye kvinneutvalg har vært 

med på et medlemsmøte for å gjøre seg kjent. 

Vi skal også delta på et nytt FOKUS-møte 6. 

mars, der det vil bli orientert om prosessen 

frem mot en Norad-søknad som FOKUS tar 

sikte på å levere i høst på vegne av sine 

medlemsorganisasjoner. Dette kommer vi 

tilbake til på vårparten. 

Og med det setter vi strek denne gang – 

med varme hilsener fra Venner av UPLIFT, 

v/ (ikke minst) ‘våre utsendte medarbeidere’ ! 

 

 

 

UPLIFT med venner! Her klemt sammen (frivillig!) på UPLIFTs kontor i landsbyen i Nebbi. 

 Tre norske VUP’er (Very Unimportant Persons?) og fire rutinerte mentorer rundt koordinator John Lukidi. 

Noen som husker ham og pokalen fra Februarbrevet i fjor? Se øverst på hylla: den stadig nærværende pappeske! 

(du finner det på www.upliftvenner.no ) 

 

http://www.upliftvenner.no/

