Støtte 2016
Årsberetning for U-kassen 2015/2016:

Et stille, men givende år.
2015/2016 er gået, og det har været et mere stille år for Ukassen end tidligere år. I år har vi støttet 5 projekter af
stor variation, og også modtaget rapporter fra modtagerne af
sidste års donationer. Det er en sand fornøjelse at kunne
følge med i, hvordan vores modtagere formår at udnytte hjælpen
fra U-kassen til at realisere deres helt fantastiske
projekter. Vi gør alle en forskel, med det vi kan, og det
giver fantastiske resultater. Godt gået
Igen i år har U-kassen skiftet ud i vores lille arbejdsgruppe.
Julie Bie og Anne Katrine Lykke Bie har begge været med i
nogle år nu, og bliver fortsat. Ronja Calmann har været med os
hele året, indtil hun lige inden generalforsamlingen, gav
opgaven videre til Tine Carlsen. Vi siger tusind tak til Ronja
for hendes arbejde i U-kassen det sidste års tid
Og et stort
”velkommen om bord” skal der lyde til Tine!
Vi gør stadigvæk meget ud af at forsøge at gøre vores lille
del af Utamadunis hjemmeside så god og overskuelig som muligt.
Det er nu blevet let at ansøge U-kassen, vha. det
ansøgningsskema der kommer frem, når man går ind under fanen
”Kontakt U-kassen”. Retningslinjer, formål, og gamle rapporter
fra tidligere modtagere af støtte er nemme og tilgængelige, og
vi anbefaler, at du går ind og læser om årets projekter.
Noget af det sidste vi nåede i år var at lave en mindre
ændring i U-kassens hovedformål, der nu lyder som følger:
”Hovedformålet med U-kassen er at medvirke til støtte for
aktiviteter, der kan hjælpe til en løsning af grundlæggende
menneskelige behov primært i tanzanianske landdistrikter,

fortrinsvis blandt foreninger og kulturgrupper. Enten direkte
til formålet, eller indirekte vha. støtte til sociale eller
kulturelle projekter, der fremmer lokalsamfunds muligheder for
at understøtte sig selv.”
Dette betyder, at man nu kan søge støtte til sociale eller
kulturelle projekter, såfremt de imødekommer ovenstående krav.
Hvis man har spørgsmål til U-kassen, er det selvfølgelig
stadigvæk muligt at kontakte os på mail: ukassen@utamaduni.dk.
Vh Julie Bie, U-kassen

Støttede projekter i 2016:
Senegal voksenskole:
Senegal voksenskole er en dansk forening, der driver en skole
for voksne i Abene, som ligger i den fattige ende af Senegal.
Her kan voksne lære fransk og engelsk, nogle lærer helt fra
bunden at læse og skrive. Skolen inddrager ydermere regning,
samfundsfag
mm
i
undervisningen.
Se
mere
på
www.senegalvoksenskole.dk eller mød os på facebook. Læs om Ukassens støtte til Senegal voksenskole her
Lugeye secondary school:
Knud Erik har lavet meget arbejde i Sukumaland og de sidste
par år har ansøgningerne til U-kassen handlet om at støtte
skoler med en stigende efterspørgsel af computere. Læs mere
her
Senegal forhaveklinik:
Klinikken er en – for de lokale – gratis klinik. Folk i den
lille fiskerlandsby har ikke råd til behandling på de lokale
klinikker, hvor der også sjældent er uddannet personale. Læs
mere her
Mushrooms Pave the Way:
Der er et større køkkenhaveprojekt i gang i Pebi, som med

tiden skal gøre skolemadsprogrammet på den lille skole
selvforsynende samt igangsætte gode indkomstgenerende
aktiviteter for det bredere samfund, med særligt fokus på
kvinderne.Læs mere her
Om at have et sted at høre til:
En gruppe danskere har igennem flere år støttet det lille
fiskersamfund i Pebi, et par timers kørsel fra hovedstaden
Accra i Ghana. Det er et fattigt og marginaliseret samfund,
der på trods af svære kår er befolket af mennesker med både en
god portion livsglæde, optimisme og ’gåpåmod’. Kvinder, mænd
og unge har i flere forskellige projekter udvist stor vilje og
opfindsomhed i forhold til at få tingene til at lykkedes – og
alle deler drømmen om at blive selvforsynende og uafhængige af
ekstern donorassistance. Læs mere her

