20. august 2015

Kjære venn av UPLIFT !

GRADUATION CEREMONY – BLI MED!

Endelig kom sommeren til Norge. Seint,
men godt for solhungrige nordmenn. For
noen av oss kan det minne om Uganda –
i januar! Det kommer vi tilbake til.

Nå er tiden kommet til en oppmuntring og
påminnelse til dem som vurderer å bli med
på neste prosjektbesøk og UPLIFT’s store
Graduation Ceremony i januar. Da er det
garantert ikke sommer i nord, så det ville
være en kjærkommen anledning til påfyll
av «solceller» - for den som kan ta seg råd.
Sist var vi bare tre, men året før var vi åtte
– rene delegasjonen, og med safari innlagt.

Sommer i januar

Men først, en gladmelding fra UPLIFT,
mottatt sist søndag:
NY BANKKONTO OPPRETTET

Vi er invitert til eksamensfeiringen for 2015kullet på 1.500 elever den 14. januar, 2016
med tredagers utflukt til West Nile. Vi vil
foreslå et (typisk) 10-dagers opphold som
inkluderer to helger. Det betyr avreise fra
Norge fredag 8. januar og returreise 18.
januar fra Uganda. Samlet pris for hotell m/
frokost, hele utflukten og flybillett ved
snarlig bestilling er i overkant av 10.000 kr.
Vaksiner + evt. minisafari kommer i tillegg.
Om du fortsatt er i tenkeboksen, ta gjerne
kontakt nå!

Dette har vært en omstendelig prosess som
har tatt lang tid. Forutsetningene for å opprette en organisasjonsregistrert bankkonto
er strenge. Med flyttingen av UPLIFT’s
kontor og administrasjon til Nebbi var det
mye som måtte på plass. Etter omfattende
revisjon av vedtekter (UPLIFT Constitution)
– som også styret i VUP har bidratt til –
og fornyet registrering i det sentrale NGOregister (non-governmental organizations)
var forutsetningene oppfylt. Nå er kontoen
etablert og gir ytterligere trygghet når
bidrag fra VUP i Norge sendes sørover.
Når det handler om glede og selvtillit –

STRATEGY WORKSHOP
UPLIFTs planlagte strategiseminar, som var
tenkt gjennomført i september, blir utsatt.
UPLIFT-venn og -medsøster i Canada som
tilbød frivillig ‘ekspertstøtte’ til seminaret er
blitt utkalt til en ny, kortvarig FN-innsats –
i Nepal!
NYE MEDLEMMER
Selv om «kjernen» i VUP med norske
medlemmer er godt forankret, får vi også
nye medlemmer fra uventet hold. VUP’s
nettside bidrar til økt interesse og respekt
for arbeidet som utføres. Likeledes at vi
deler informasjon om UPLIFT når vi er på
reise og knytter kontakt. Vårt nyeste medlem
og bidragsyter bor i Rwanda og arbeider for
det rwandiske sykepleierforbundet.
PENGEOVERFØRING FRA VUP TIL UPLIFT
Til glad orientering nevner vi at overføring
til UPLIFT for tredje kvartal (vi prøver å
innføre rutiner) gikk på mandag. 15.000
kroner – de første inn på ny konto!
På UPLIFT’s vegne takker vi varmt for alle
bidrag.
Vel møtt til en høst med støtteaktiviteter
for våre ugandiske venner.
Gode hilsener fra styret i ‘Venner av UPLIFT’
v/ Gunnar Lange-Nielsen

Venner - deler jordens grøde med hverandre

– spiller mennene også en rolle

