Kjære venn av UPLIFT !
Her kommer et Aprilbrev – før denne kjølige vårmåneden er omme. Det er jo et stort
poeng i en venneforening ‘to stay in touch’ – med informasjon og inspirasjon: å holde
hjertet varmt og hugen klar, når vi tenker på UPLIFT’s utrettelige arbeid.
Brevet har latt vente på seg inntil vi forrige helg mottok UPLIFTs årsrapport for 2012.
Den var blitt forsinket av ‘typisk afrikanske’ grunner – dødsfall i nær familie, en runde
med malaria, transportproblem og sviktende PC – in that order! Ikke desto mindre
‘tikket den inn’ i tide før vårt fastsatte styremøte. Og det er en rapport som vi virkelig
kan dele med glede.

Vandrepokal for beste årskull – og en stolt deltager fra Jangokoro sub-county

Til tross for særlige utslag i fjor av kursdeltagernes marginale levekår (les rapporten)
har allikevel 1484 ‘learners' (av oppr. 1650) gjennomført årskurset – og leser og skriver!
Selv om dette er grunnstammen i UPLIFTs formål og arbeid er det mange, mange
andre frukter av siste års innsats. Effekten – redusert fattigdom – er bemerkelsesverdig.
Det er også verdt å merke seg rapportens henvisninger til støtte fra Venner av UPLIFT.
Og da kan vi samtidig nevne at vi nylig overførte nye 1.000 dollar og dermed er oppe i
$ 4.200 så langt i år. Men vi henger nok etter: årets budsjett er økt fra fjorårets 12.500
til ca. 15.000 pga. uholdbare transportforhold for koordinatorene, som for første gang
skal tilgodeses med to mopeder mot at de selv betaler en viss egenandel og står for drift

og reparasjoner. Styret i VUP tar sikte på å kunne bidra i år med 60.000 kroner. Det
forutsetter at foreningen vokser i antall – og gjerne litt raskere. Vi gjorde et lite byks i
mars, da et medlem inviterte og fikk med seg ikke mindre enn tre familiemedlemmer
(fra nord til sør) som fant formålet verdig. Et eksempel til etterfølgelse? – men altså,
gjennom nærkontakt og deling av kunnskap.
Hva kunnskap angår, tok jeg meg forrige søndag tid til å lese siste nummer (april) av
Bistands-Aktuelt, som denne gang fokuserer på Afrika, med Somalia som 12-siders tema.
Jeg har gitt tipset en gang i fjor, men tillater meg å gjenta det: Bladet er gratis og har
40 sider med balansert stoff. Om du er interessert, send melding til adr-ba@norad.no
eller ring redaksjonen direkte (23 98 02 35) og be gjerne om å få med aprilnummeret.
[NB: sekretærens personlige impuls, – verken jeg eller styret har provisjon!]
Vi kommer tilbake med nytt i mai, da også vedlagt UPLIFTs budsjett og årsregnskap.
Men la oss alt nå melde fra til dem som skulle få anledning, og vil sette av datoen, at
årsmøtet er fastsatt til søndag (!) 16. juni. Tidspunkt og sted (Kampala? Lillehammer?
Oslo?) kommer vi tilbake til senere.
Har du noe å dele med oss andre, eller
spørsmål? Sekretæren tar gjerne imot …
Noen har spurt om det går an å sende
bidrag som faste oppdrag. Selvfølgelig –
et par har alt gjort det – det er bare å
gå inn på din nettbank og ‘bestille’.
VUP-kontoen er stadig 6188 05 39107 .

Vennlig hilsen på vegne av styret i
Venner av UPLIFT,
Gunnar Lange-Nielsen

Her skulle det ha vært plass til 50 UPLIFT-learners
på vei til Graduation, men de fant en annen lastebil–

