Kjære venn av UPLIFT !

10. august, 2013

Her kommer det annenhver-månedlige brev fra VUP-styret – nå Augustbrevet – som i
hovedsak skal dreie seg om mulighet for å delta i prosjektbesøket til Uganda i januar.
Men først overbringes en varm takk fra UPLIFT’s Hizzaya Hissani, etter at de for ti
dager siden mottok $ 2.000 fra Venner av UPLIFT. Med denne overførselen er VUP’s
bidrag pr. 1. august kommet opp i $ 7.200, av årets budsjetterte $ 10.000. Pengene kom
‘at a very right time’, ifølge Hizzaya. Etter innkjøp av mopeder til de to koordinatorene
(– UPLIFT’s første motoriserte transport
siden begynnelsen i 2001 !) har han holdt
igjen på utbetalinger der disse kan vente.
Som Hizzaya hverdagslig uttrykker det:
“[Personally] I can manage very well
without money. I only worry when we do
not have money for the project.” Vel, nå
kan han slippe tøylene litt ut igjen.
Så til reiseopplegget. Vi gjentar fra Juni-brevet betydningen av å oppleve nærheten til
UPLIFTs arbeid og resultater ‘på kroppen’. Førstehånds erfaring smitter mest, når vi vil
invitere nye venner til å støtte UPLIFT. Det planlegges altså et 10-dagers opphold med
utreise 3. januar og hjemreise 13. januar (G.moen neste morgen). Alternativt kan man
bli en uke til, altså 17 dagers opphold. Dette er basert på at besøket til West Nile/Nebbi
legges til den første uken, onsdag-fredag, med avgangs-seremonien torsdag 9. januar.
Til dere som anser det uaktuelt å reise
men likevel vil fortsette å lese: Det kan
jo gå flere fly – f. eks. i januar 2015, om
nedenstående stimulerer til å spare til
en fjernere ferie.
Og til dere som har overveid å delta,
men fremdeles sitter i tenkeboksen:
Om man ønsker å benytte seg av dette
tilbudet om koordinert (les: sikret)
bestilling av reise og opphold, utvider
vi fristen til å gi beskjed med 14 dager,
dvs. senest innen utgangen av august.
Det er reservert 8 rom på Banda Inn –
som er blitt vårt ‘stamsted’ i Kampala
– frem til 1. september.

Et detaljert ukeprogram vil bli sendt ved påmelding (eller på oppfordring), men for
dem som vurderer å bli med kan vi sammenfatte utgiftene slik:
→
→
→
→
→
→

Flybillett Oslo-Entebbe-Oslo (enten 3.-13. eller 3.-19. januar)
Kr. 6.300
Visum, kjøpes på flyplassen i Entebbe
300
Opphold Banda Inn kr. 275 (220 i dobbeltrom) m/frokost, x 8 netter
2.200
Reisen til Nebbi med opphold (2 netter) og måltider
600
Lokal transport og ‘diverse’ (Ndere Troupe-show m.m.) i Kampala
500
Vaksiner: Standard for alle – mot kolera, tyfoidfeber og malaria
900
(+ ca. 1000 kr. om du ikke har førstegangsvaksiner mot tropesykdommer) ________
Sum

Kr. 10.800

Til mat i Kampala bør det beregnes 120 kr. dagen (omtrent som det vi bruker hjemme?)
Jeg har undersøkt muligheten for en kort
safari med overnatting i Murchison Falls
National Park på tilbakereisen til Kampala,
slik noen valgte å gjøre ifm. forrige besøk.
Men dette er uforholdsmessig dyrt (ca.
2.500 kr inkl. 4 måltider), så vi vurderer
alternativt å legge tilbakereisen gjennom
deler av savanneområdet i håp om å se
noen dyrearter underveis. Dette må vi ta
stilling til når vi kjenner ønskene til dem
som blir med på reisen.
For dem som måtte ønske et 17-dagers opphold, vil den andre uken bli vesentlig
rimeligere – slik det er vanlig med andre ferieopphold, når de store utgiftene alt er
dekket. Da ligger det til rette for en midt-ukes safari (3 dager/ 2 netter) til Murchison
Falls eller Queen Elisabeth Park i vest. Banda Inn har et ‘budget’-tilbud på ca. 3.000
kroner. Selv med dette, regnet over samme lest som 10-dagers opphold, vil oppholdet
inkl. safari kunne ligge innenfor 15.000 kroner. Mange penger, ja, men . . .
Til slutt: Det arbeides nå med utvikling av nettsted for Venner av UPLIFT. Vi håper det
vil gjøre det enklere å tiltrekke flere venner (for det trenger vi)! Dette blir en viktig sak
på styremøtet i slutten av september.
Vennlig hilsen
på vegne av styret i Venner av UPLIFT,
Gunnar Lange-Nielsen
Telefon: 930 25 414

gunnalan@online.no

