Sommerhilsen, juni 2015
Oli otya!
- Eller “hei” som det betyr, oversatt fra Luganda! Nesten et halvår er gått siden sist vi skrev
til dere, og vi beklager at oppdateringene fra Kalongo har latt vente på seg.

Winnie (9)

Winnie (15)

Kjenner du igjen denne jenta med det lure smilet?
Winnie Viola Nakagiri var 9 år første gang vi møtte henne. I dag er hun 15 år og ferdig med
grunnskoleutdanningen på St Jude Kalongo Kaliziso Primary School. Med en
grunnskoleutdanning er Winnie mange steg nærmere drømmen om å bli sykepleier når hun
blir voksen.
Vi er glade for å se at barna vokser, er friske og ved godt mot. Bidragene fra dere har gått
med på å gi barn som Winnie omsorg i hverdagen, skolegang og en trygg framtid. Takk for
den flotte og viktige støtten!

GWAF på feltbesøk
Ivan Kabanda, styremedlem i Grow With a Future og ansvarlig for samarbeidet med Kalongo
Widows and Orphans Project (KWOP) har nylig vært på besøk i Kalongo. Han fikk et flott
gjensyn med barna i den lille landsbyen. Bildene over viser at samarbeidet vi har med KWOP
virkelig nytter. I likhet med Winnie, møtte Ivan barn ved godt mot som er friske og stolte, går
på skolen og drømmer om framtida.
Ivan så en stor forandring siden sist han var på besøk i Kalongo, da den store tomten nylig
var kjøpt og kun ble brukt til matdyrking. Kalongo Competence Center (KCC) er nå oppført i
tre flotte bygninger og Ivan ble overrasket over å se hvor store disse har blitt. Størrelsen har
vært vanskelig å anslå ut fra bildene, så vi i GWAF er glade for å se dette med sikkerhet. På
tomten rundt husene dyrkes det grønnsaker, og hvis regntiden slår til i år, gir grønnsaksdyrkingen kjærkomne ekstra inntekter til KWOP.

Tre tak snart på plass
KWOP håpet på å kunne ferdigstille KCC i begynnelsen av 2015. En gjennomgående
utfordring har vært store svingninger i prisen på byggematerialet. I perioder har materiellet
kostet mer enn forventet, og derfor forsinket prosessen, men tre tak er snart på plass.
Takket være støtten fra dere, har KWOP kjøpt inn takplater og takstein til tre tak. Nå gjenstår
kun å legge det siste taket, som grunnet sykdom hos lederen for takleggingen, er noe
forsinket. Neste milepæl er å legge gulv inne i de tre husene, og deretter sette inn vinduer og
dører. Vinduer og dører er veldig viktig for at senteret skal stå trygt, og må på plass så fort
som mulig. Å samle inn penger til dette er derfor GWAFs neste prioritering. Toalettanlegg må
også på plass. Når dette er gjort, kan senteret endelig tas i bruk.

Ny og spennende plan for bruken av KCC
Som mange av dere vet, skal de eldste jentene bo i ett hus og de eldste guttene i et annet.
Det tredje huset skal brukes til lek, læring og kompetanseheving for både de involverte i
KWOP og for lokalsamfunnet for øvrig. Siden sist har KWOP tenkt nøye gjennom hvordan de
kan utnytte arealene i KCC på best mulig måte. De ønsker, som tidligere, å bruke senteret
som en åpen arena for hele landsbyen, men har også kommet opp med en ny idé de gjerne
vil dele med oss. KWOP ønsker å bruke det tredje huset som grendeskole for de aller minste
barna i lokalsamfunnet. Målet med dette er å redusere skolevei og utgifter til skolepenger
for de minste barna i KWOP. Tanken er at andre små barn i Kalongo også skal få gå på
grendeskolen, men at disse må betale en liten sum skolepenger som kan finansiere lærere
og skolemateriell. På denne måten kan KWOP både spare penger på skolegang, og
forhåpentligvis genere inntekter gjennom betaling fra noen av elevene. Ivan så at
«oppholdsrom»- huset fra begynnelsen av har vært delt i tre av vegger, og at det kan egne
seg godt til et klasserom for de minste. GWAF vil drøfte denne muligheten internt og med
KWOP før en avgjørelse tas.

Vi har også fått nye forsyninger med håndverk. Ta gjerne kontakt om du er interessert i å se
bilder eller kanskje bestille en kurv, et smykke eller armbånd.

Vi lar høre fra oss i høst, og ønsker med dette alle våre støttespillere en RIKTIG GOD
SOMMER.

Med vennlig hilsen
Styret i Grow With a Future
Kaja, Gerd Alice, Ivan og Anne Berit
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