20. oktober 2015

Kjære venn av UPLIFT !
Europa er i endring. Et ganske annerledes
alvor sprer seg både på overordnet politisk
nivå og blant folk flest. Grenser sprenges,
med en folkevandring fra krig og nød ‘på
utsiden’ som slår inn i vår hverdag.
Også i Uganda, i grenselandet mot Sudan,
førte Kony’s krig mot egen sivilbefolkning
til en strøm av flyktninger. Mange fant ly i
West Nile, i ytterkant av distriktene vi har
kalt ‘UPLIFT territory’. For 6 år siden var
noen av oss som nå er venner av UPLIFT
tilstede ved en eksamensseremoni i Anaka.
Det er en av flere landsbyer som tok i mot
internflyktninger. Her underviste UPLIFT
ungdommer – barn av de flyktningene som
ble boende og integrert i lokalsamfunnet.

Når det råder fred i et område, også når
fattigdom kan beskrives som nød, blir de
aller fleste (unntatt de som søker seg til
storbyen) værende der de har røtter. Alle
som får adgang til UPLIFTs opplæring ser
lysere på fremtiden; de tar del i utvikling
og har ingen grunn til å flykte. Mange får
et puff i riktig retning utenfra; men her
går retningen fra nord til sør og det er vi,
venner av UPLIFT, som er på utsiden.

Vi sakser fra brevet:
They are more interested in learning than
any other time in the history of UPLIFT.
This pleases me very much, especially on
remembering that when we started,
learners had to be paid to attend classes.
Moreover, UPLIFT had to pay all graduation
expenses! Almost all learners are now able
to read and write. I believe this speedy
learning is due to greatly improved skills
of teaching by the mentors.

Og videre, om lærernes frivillige arbeid:
The mentors are much more committed
and inspired than in the past and today
very few drop out [faller fra]. I was very
satisfied by their participation and
contributions in the refresher discussions.
Thus, I was not surprised to learn that 5
mentors have been appointed as [local]
counsellors and 5 learners as LC chairs.
This has made UPLIFT very influential in
the two districts.

I november står eksamen for døren for
årets kull. Eksamensoppgavene er fastsatt
og under opptrykk. Vi har overført penger.
Neste store utgift er trykking av vitnesbyrd
– nesten like mange, etter fjorårets resultat
å dømme. Også til det behøves nye bidrag,
i tide – for det tar tid å skrive navn med
stor, sirlig skrift på 1.500 certificates!

RAPPORT FRA UPLIFT
Men det er en god utside. Lyspunktene er
kjærkomne, for dem og for oss. Nylig fikk
vi brev fra Dr. Hizzaya med rapport om
status og learners’ progress.

Også UPLIFTs nyutdannede lærere får vitnesbyrd
– her med ‘datahåndskrift’

NYHET: VISITTKORT
I møte med venner og bekjente og ukjente
kommer samtalen lett inn på UPLIFT og
vår egen lille forening. Etter at nettstedet
ble opprettet for to år siden, har jeg brukt
en papirlapp – eller eget visittkort, om jeg
hadde et tilgjengelig – til å skrive wwwadressen bakpå. Det siste er best, andre
notater forsvinner så lett.
Nå har VUP-styret tatt konsekvensen av
dette og oppfylt et ønske fra årsmøtet
(kanskje alt i 2014?) om å lage et eget
visittkort for Venner av UPLIFT. Om ikke
så lenge vil medlemmene få en aldri så
liten oppmuntring fra styret i posten. Vi
håper kortet kan stimulere til å spre vårt
enkle budskap, i inn- og utland. Både
norsk og engelsk versjon har en liten tekst
om UPLIFT på baksiden – nok til å pirre
nysgjerrigheten? – og nå står nettstedadressen på forsiden!
To påminnelser på tampen:
Husk at vi har gavekort som enkelt kan
printes ut direkte fra www.upliftvenner.no
Til dere som er på facebook: del gjerne
den opplysningen med facebook-venner.
Lettvint, FB-lenken står på velkomstsiden.
Med gode hilsener fra styret i
‘Venner av UPLIFT’
v/ Gunnar Lange-Nielsen

