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Kjære venner! 

I dag reiser ‘vår mann’ til Uganda.* 
Michael Vitols overlater denne uken sin 
hjemby Arendal til politikere og andre 
taleføre (1.250 arrangementer ifm 
Arendalsuka!) og gir seg av sted til Nebbi 
i UPLIFT-land (1.500 learners!) for å 
omsette ord i handling. Der vil han 
sammen med noen UPLIFT-mentorer 
besøke grupper av fjorårets 
avgangselever, som gjenforenes i sine 
grupper til en ‘survey’. Det vil si, han 
har med noen spørsmål i sekken – et 
spørreskjema utarbeidet i samråd med 
vårt eget kvinneutvalg i Venner av 
UPLIFT og godkjent av UPLIFT’s styre. 
Etter utfylling og sammendrag av svarene 
inviteres gruppene til å diskutere dem. 

Fra UPLIFT Graduation i januar: sekunder før ‘certificate’ 

Hensikten er, som omtalt i November-
brevet, å dokumentere resultater av opp-
læringen slik denne oppfattes av den 
enkelte, på landsbyens og egne vegne. 
Undersøkelsen inngår i en helhetlig 
resultatmåling (se Statistics Summary 
2018, under ‘Rapporter og resultater’ på 
www.upliftvenner.no) og formodes å gi 
en tydelig indikasjon—spesielt etter at 
de samme elevgruppene intervjues påny 
om et år, evt. ett år til. Dette siste var et 
forslag som fremkom på årsmøtet til 
Venner av UPLIFT for halvannen måned 
siden. Vi formidlet det til UPLIFT og fikk 
bekreftende respons. 

Årsmøtedeltakere; 11+ vertinne Liv + Inger-Johanne fotograf =13 

I årsmøtets diskusjon fremkom også 
andre tips som vi har brakt videre. Det 
gjaldt spesielt Helsehåndboken, som 
ferdig oversatt skal prøves ut i noen 
grupper. I endelig form kunne den evt. 
trykkes som klassesett. Viktige 
illustrasjoner foreslås malt direkte på en 
husvegg i landsbyen(e). 

UPLIFTs totale budsjett (utsendt 26. juni 
før Årsmøtet) er i år økt til 16.400 USD.  
Nye budsjettposter (i blått) er det 
tidligere redegjort for. Den ene gjelder 
en ny moped [da 3 i alt], og Årsmøtet 
foreslo en tilleggspost for vedlikehold. 

Men viktigst: som ‘varslet’ i Maibrevet 
ga Årsmøtet støtte til VUP-styrets 
ambisjon om å øke vårt bidragsmål til 
UPLIFT fra 11.000 til 12.000 USD. Det vil 
utgjøre 3/4 av UPLIFT’s totale budsjett.  

Med nylig overførte 3.000 $ har vi så 
langt i år bidratt med 7.500 $ (så da 
gjenstår bare 4.500…?) I årsmøtet ble 
det for øvrig nevnt at testamentarisk 
gave kan være en god bidragsmulighet. 
Den store overføringen i august ble 
blant annet muliggjort av et større bidrag 
innkommet som øremerkede gaver ved 
Fridtjof Strømmens begravelse. Han var 
far til et medlem av Venner av UPLIFT, 
opptatt av kvinners rettigheter, – og han 
ble 102 år gammel! 

Til slutt: Nå har også VUP fått VIPPS! Så 
til den som vil vuppse et bidrag på 
farten – benytt vårt unike VIPPS-nr. 
572934 !

Med optimistisk hilsen på UPLIFTs 

vegne 

Gunnar Lange-Nielsen 
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