
6. 02. 2019  | ‘Februarbrev’ til venner av UPLIFT  

Kjære venner! 

For en måned siden satte forventningsfulle 
venner av UPLIFT kursen for Uganda. Og 
forventningene ble innfridd! Nå, som i alle år 
siden vår ringe forenings tilblivelse i 2012 – 
og for de ‘eldste’ av oss, siden Norad-tiden, 
fem år tidligere. Når årets reiserapport har 
måttet vente, skylder jeg delvis på en slitsom 
influensa ved hjemkomst for 2-3 uker siden. 
(Men pytt, det var ingen ting mot fjorårets, i 
forkant, da hele Ugandareisen måtte avlyses!) 

For å hoppe rett inn i et øyeblikk underveis: 
Se for dere en glad internasjonal gjeng på ti, 
trygt ankommet Nebbi fra Kampala kvelden 
før, i vår vanlige 20-seters buss (de bakerste 
fire er som vanlig brukt til bagasjerom) – og 
nå midtveis mellom Nebbi Town og Erussi på 
grensen til Kongo. Der, etter en times kjøring 
på smal humpevei av stein og støv konstaterer 
sjåføren Moses det han nærmest har ventet 
med den siste kilometeren: Vi har Punktert. 
 

 
              Reiseleder og redningsmann Mark i aksjon –  

 

Hvorfor? Fordi bussen har ‘overload’!  Før vi 
skulle forlate hotellet i Nebbi, dukket andre 
festdeltagere opp som ikke hadde ‘trænsport’, 
heriblant den faste ledsager Judith (tidligere 
koordinator) og halvparten av barnekoret 
hennes. Og flere plukker vi opp underveis.  

De synger flerstemt i bakre del av bussen i to 
timer. Dette er krydder vi har vennet oss til. 
Man har da reservehjul, og kyndig reiseleder! 
Men jeg kan ikke la være å tenke på hvordan 
15 barn og 15 voksne frimodig takler en evt. 
punktering nr. 2 uti ingenmannsland. (Jo, man 
har da mobiltelefon—men å få tak i en buss?) 
 

 
                      – og noen busspassasjerer i passiar.  

Så går det altså bra, og vi innfinner oss presis 
klokken ett, ledsaget av syngende, dansende 
velkomstvenner de siste hundre meterne frem 
til festplassen der lokale dignitærer alt er på 
plass på første rad under presenning på staur 
– dvs. stammene av bananpalmer. Ledige 
lenestoler og en sofa står klare for oss.  

Og når seremonien begynner, sitter vi ringside 
skulder ved skulder med fylkesrepresentanter 
og ordføreren i Erussi Sub-county (kommune). 
 

 
Ringside: Venner av UPLIFT og politikere i Nebbi / Zombo 

 

Den rutinerte seremonimester Ronnie Obonyo 
loser oss effektivt i gjennom et 21-punkters (!) 
program. Dermed blir politikernes taler i år 
forbilledlig kortfattede og ‘to the point’, med 
fokus på hvordan avgangselevene skal bruke 
det de har lært til beste for seg selv, familie 



og samfunn. For resultatet er blitt som i fjor, 
– enda et år med 1.400 av 1.500 voksne som 
har gjennomført UPLIFTs opplæring, 2 av 3 
er kvinner, og 9 av 10 har bestått eksamen. 
Og UPLIFT så vel som Friends of UPLIFT / 
Norway  blir lovprist både i taler og sanger 
med hørbar og synlig takknemlighet.  

I den sammenheng vil vi nevne Dr. Hizzayas 
minnetale for UPLIFT-stifter Tom Gossen som 
døde i desember [se mail 11.12.2019]. Hizzaya 
fortalte levende om det første året, med start 
i en landsbygruppe på 16 learners i Pacwach. 
Og nå har 27.000 gjennomført opplæringen! 
Venner av UPLIFT v/undertegnede fikk også 
anledning til å hedre Tom, som vi var glad i. 
Uten ham hadde heller ikke Venner av UPLIFT 
eksistert (og dette brevet ikke blitt skrevet)! 
 

 
Glede og stolthet – dog mer disiplinert seiersrus enn i 2017! 
 

Også i år var det vertskapskommunen som 
scoret høyest – ‘and the winner is ... Erussi’! 
Og som vanlig var seremoniens høydepunkt 
løfting av pokalen etter utdeling av vitnesbyrd 
(til noen få, som fikk representere de mange)! 
 

 
‘Årets medisinmann’ – eller kanskje bare seremoniens klovn? 

 

En joint consultation – den etablerte praksis 
med rådslagning mellom UPLIFT og VUP-
styrene – ble gjennomført fredag morgen. 
Hovedtemaer var: 

1) Evaluering og dokumentasjon –         

i praksis, oppfølging med diskusjon i 

fokusgrupper 6 mndr. etter eksamen.  

(Jf. forrige medlemsbrev i november). 

Rapport utarbeides i etterkant. 

2) Produksjon og bruk av ‘helsehåndbok’ 

(– utarbeidet supplement til årskurset) 

3) Behov for transportmidler – 

konkret, sykler til bruk av mentorer 

med lengst avstand, og en moped. 

Alle disse punktene har konsekvenser for 
budsjettet i 2019, som vil foreligge til god-
kjenning i vårt f.k. styremøte i VUP. Vi kan 
presentere detaljer i mai-brevet, før årsmøtet 
i juni. Men det kan alt nå antydes at med 
fjorårets vellykkede bidragsevne og UPLIFTs 
tilleggsbehov vil styret anbefale å øke bidraget 
til UPLIFT også i 2019.  

La oss da også nevne at årets første bidrag, 
2.500 USD, ble overført 1. februar. Med noe 
overskytende fra i fjor er dermed oppstart 
med trykking av lærehefter og andre utgifter 
sikret ‘fra første dag’ og alle hjerter gleder seg! 

På vegne av UPLIFT i Uganda må vi enda en 
gang takke deres mange venner her i Norge 
for økonomisk så vel som moralsk støtte!! 

En malurt i begeret tar vi denne gang med: 
På hjemreisen ble det dramatikk på riksveien. 
En stakkars kvinne ble kastet ut av førerhuset 
på et vogntog i fart – og nesten overkjørt av 
et annet vogntog som kom i motsatt retning! 
Men sjåføren valgte å vrake kjøretøyet sitt i 
bushen utenfor grøfta, framfor å kjøre over 
kvinnen som lå bevisstløs på asfalten. Vi kom 
til ulykkesstedet bare sekunder etter ulykken, 
stanset og gjorde det vi kunne. Kvinnen kom 
til bevissthet og ble etter hvert tatt hånd om. 
Ved neste handelssted ble vi vinket ned av 
en konstabel i hvit uniform som fortalte at 
de skyldige alt var blitt innhentet av politiet. 
Vi antar at straffen ble streng… 

Hele opptrinnet satte en støkk i oss. Dette er 
også en del av den afrikanske virkeligheten.  



Nå er vi trygt tilbake i Norge, og la det være 
sagt: Vi minnes UPLIFT-seremonien for alltid, 
mens den andre hendelsen går over i glemsel. 
 
Vi snakkes! – gjerne med andre og gjerne om 
‘hva vi driver med’. Gjennom det siste året er 
vi blitt flere, og mange har ikke mottatt 
foreningens utmerkede info- og ‘visittkort’ 
med nettstedsadressen. God huskelapp å gi 
bort. Si fra om du vil ha noen tilsendt!  
[og oppgi adresse] 
 
Med en varm hilsen til alle fra 
Styret i Venner av UPLIFT 
v/ Gunnar Lange-Nielsen 

 
PS:  Rapporterte jeg at mat-servering etter 
programmet pågikk i en time? Kjøtt(knoker) 
og kylling(bein) tok nok slutt da køen var 
halvert, men det var plenty annen tung kost! 
Tung, for nordboere som prøver seg på kalo 
(google!) – kokt på hirse og kassaava – en 
hard rødbrun mellomting av potetstappe, lim 
og gummi  [sekretærs subjektive bemerkning].   

              

 

Med mange munner å mette gikk det med mye mat –  

 

 
   – og mange kartonger med vannflasker … 

 

 

          Friendship!  Friends of  UPLIFT? Oh, yes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


