
12. august, 2014 

Kjære venn av UPLIFT !  

      

Nå går det ikke lenger an å holde 

hemmelig sensommerens store nyhet 

for oss som er venner av UPLIFT: 

Hizzaya Hissani kommer til Norge!  

Det er nesten så vi får lyst til å rope: 

Hizzya kommer, Hizzaya kommer! For 

man skal være temmelig fersk venn i 

vår lille vennekrets om man ikke har 

fått med seg hvem Norgesgjesten er. 

 

 Så sent som i Junibrevet fikk vi fornyet 

bekjentskapet, på avstand. Og vi som 

kjenner ham i egen person, var sammen 

med ham så sent som i januar. Men bla 

gjerne tilbake gjennom brevene eller 

nettstedet; der finner du mange 

referanser til eller hilsener fra ham som 

har vært direktør – eller ‘chief trainer 

of trainers’, slik han foretrekker å 

beskrive sin rolle – siden programmets 

spede begynnelse i 2001. Og dette blir 

Hizzayas første besøk i Norge. Noen vil 

mene det er på høy tid at han besøker 

oss som lever i periferien… 

Hvorfor? Fordi noen blant oss venner –

av UPLIFT – har tatt et strålende initiativ 

til å utvikle en fullverdig, 3-trinns 

utdanning for yngre ungdom i UPLIFT’s 

geografiske og sosiale ‘territorium’.  

 

Hensikten er å bygge et bredt nettverk 

av ungdom på grasrota, motivert og 

skolert til samfunnstjeneste og som 

aktivt medvirkende drivkrefter i den 

sosiale utvikling som UPLIFT har stått i 

bresjen for. Dette krever en for oss 

utradisjonell opplæring som skal forene 

prinsipper for en global fremtid med 

lokal kultur og kunnskap. I hele neste 

uke skal et pilotprosjekt for et slikt 

program drøftes – “in the remote rural 

area of Royken (!) at the Thorkelssons, 

with UPLIFT director Hizzaya Hissani 

and coordinator John Onyuthi.”  

Ja, for Hizzaya kommer ikke alene – 

med seg har han en tidligere UPLIFT-

koordinator som har hatt stor befatning 

med ungdom. Han er tiltenkt en 

nøkkelrolle i det nye programmet, – om 

det nå altså vil vise seg å være liv laga! 

Tanken er at tiltaket skal stå på egne ben. 

Prosjektet vil altså ikke inngå i Venner 

av UPLIFTs nåværende økonomiske mål. 

Formålet er imidlertid helt i samme ånd 

som vår egen ‘formålsparagraf ’.  
[www.upliftvenner/OM OSS/Vedtekter] 

http://www.upliftvenner/


I yngre dager lærte vi at “når det regner på presten, drypper det på klokkeren.” Om vi 

for anledningen ser Venner av UPLIFT som klokkeren, følger det med Hizzayas og Johns 

besøk noen forfriskende drypp.  

Konkret arrangeres to ‘treff-muligheter’:  

i Lillehammer lørdag 16. august kl. 16 

hos Victoria og Gunnar, og uken etter 

på Slemmestad søndag 24. august kl. 15 

hos Hildegunn og Arne. Ta kontakt! 

(V+G 93025414 og H+A 95443858). 

Utover dette er det planlagt et intern-

seminar hos Norad, der Hizzaya er 

invitert til å formidle UPLIFTs erfaring. 

Norad har sagt seg spesielt interessert i 

å få høre om tre temaer:  frivillig arbeid 

på landsbygda, ‘interfaith’-dialogarbeid, 

og hvorfor UPLIFT lykkes med sine 

pedagogiske metoder.  

 
         Velkomstkomiteens yngre garde 

Som sentrale bidragsytere ville vel vi i Venner av UPLIFT  ikke ha noe imot at Frederik, 

som ‘vår mann’ i møtet hos Norad, nevner i forbifarten at 97,5 % av foreningens 

mottatte gaver går direkte til UPLIFT. I disse bistandskritiske tider… 

La oss til slutt ta med noen ord om neste års prosjektbesøk til Uganda. Dato for 

eksamensseremonien blir skjøvet ut en uke til 16. januar, og avreise for dem som 

kommer fra Norge vil i praksis si ca. 10. januar. Sist var vi 8 fra Norge (se 

Februarbrevet) og hittil er det fire som regner med å bli med neste gang. Men slikt må 

planlegges – ikke minst med tanke på rimeligste flybilletter. KLM har PackGo-

kampanje i overgangen august-september. Derfor anbefaler vi dem som vurderer å 

delta å ta kontakt i løpet av de nærmeste to ukene. For beskrivelse og omtrentlig pris 

vises til fjorårets Augustbrev som ligger på nettstedet. 

Betenkningstiden faller dermed nøyaktig sammen med Hizzaya og Johns opphold i 

Norge! De ankommer onsdag 13. og reiser tirsdag 26. august. Så til dem, etter all 

gjestfriheten de har overøst oss med i ‘West Nile’:  

Hjertelig velkommen til Norge!! 

Vennlig hilsen  

Gunnar Lange-Nielsen, på vegne av 

styret i Venner av UPLIFT  

Telefon:  930 25 414 

gunnalan@online.no 

     

 


