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Nyt fra Hope Danmark 
 
Synes du Uganda er langt væk og at det kan 
være svært at forholde sig til hvad der sker i 
Kamuli, den del af Uganda hvor Hope 
Danmark arbejder? 
 
Jeg håber med dette nyhedsbrev at gøre det 
lidt mere begribeligt, at der faktisk sker en hel 
del. 
Først og fremmest vil jeg gerne takke alle 
medlemmer for støtte, og faddere i Children 
of Hope for bidrag, måned efter måned, år 
efter år.  
 
Children of Hope 
Uden jer faddere kunne vi ikke støtte nu knap 
200 børns skolegang, på to skoler i Kamuli 
distriktet. Det er en uvurderlig hjælp til 
børnene selv, så de har mulighed for 
regelmæssig skolegang, skoleuniform, 
sundhedstjek, mm. Men det giver også ro hos 
forældre eller værge, og det sikrer skolerne 
en stabil indtægt.  
I Hope Danmark har vi en politik om 
maksimalt at støtte 100 børn pr. skole, for at 
de ikke skal blive totalt afhængige af støtte fra 
Danmark. Derfor er vi nu i gang med at finde 
endnu en skole til programmet.  
Vi er også i gang med at ansætte en tredje 
socialarbejder, som kan fokusere på at finde, 
udvælge og følge børn og familier i den 
kommende skoles område. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Sundhedsprojekter 
I februar afsluttedes det andet 
sundhedsprojekt, som Hope Danmark 
gennemførte sammen med vores partner, 
KANENGO.  
Brian Rostved og jeg deltog i evaluering af 
projektet og planlægning af et nyt, tredje 
projekt. Vi har netop fået godkendt vores 
ansøgning, med støtte fra CISU på kr. 500.000.  
Projektet starter 1. april, og vil arbejde for at 
skabe mest mulig opmærksomhed om NCD’s, 
i Danmark, også kaldet livsstilssygdomme.  
KANENGO vil sammen med lokale borgerråd i 
hele distriktet arbejde på at engagere 
beslutningstagere til at sikre forbedret 
behandling, mere medicin og mere udstyr. 
 
Samarbejde med Church of Uganda 
Hope Danmarks bestyrelse aftalte på 
SommerOase i 2018, at vi ville arbejde på at 
etablere et samarbejde med en kirke i Kamuli 
distriktet. Vi har i mange år haft et nært 
forhold til Sosan Buuza, som er præst i Church 
of Uganda, så det oplevedes som et let valg. 
Efter et indledende møde med Sosan i 
december, har Jette og Henning Fausholt 
mødtes med biskoppen af Kamuli og 
efterfølgende ærkediakonen, som begge 
udtrykte stor interesse for et samarbejde.  
 
Vil du være med til at udvikle og vælge hvad 
samarbejdet skal handle om? 
Nu skal vi i gang med at finde ud af hvad vi vil 
arbejde sammen om. Har du lyst og mod på at 
være med i dette spændende arbejde, så 
kontakt mig på hcthansen@gmail.com eller 
telefon: 20402141. 
Vi har brug for dig ☺ 
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Ungeture 
I sommeren 2019 arrangerer Hope Danmark 
igen i samarbejde med BUO en tur, hvor unge 
besøger vore samarbejdspartnere. Der bliver 
rig mulighed for at afprøve egne evner, og 
etablere nye relationer, både med de andre 
deltagere og lokalt i Kamuli. 
 
Vores mål med ungeture er at medvirke til at 
udvikle gensidig respekt, forståelse og læring 
på tværs af nationalitet, kultur og social 
status. 
 
Hope Danmark (UG) og eget kontor 
Hope Danmark har etableret egen 
organisation i Uganda. Det gør det fx muligt at 
ansætte medarbejdere i Children of Hope på 
korrekte, ugandiske vilkår. 
Hope Danmark (UG), som den lokale 
organisation hedder, kan støtte og rådgive 
vore samarbejdspartnere på forskellige 
områder, fx med administration. Vi forsøger 
altid at tænke kapacitetsopbygning ind, for at 
sikre størst mulig bæredygtighed. 
 
I december 2018 indviedes Hope Danmarks 
kontor i Kamuli. Det var en festdag. 
Henning Fausholt havde sammen med Lydia, 
vores administrator og faste ankerperson på 
kontoret, fået indrettet et meget, meget flot 
kontor.  
 
Kontoret fungerer virkelig godt, og er allerede 
blevet et velbesøgt knudepunkt for vore 
partnere og kontakter i området. 
Fx blev det allerede dagen efter indvielsen 
brugt til planlægning af det nye NCD projekt, 
som det ses på billedet herunder. 
 

  

 
 
 
 
 


