
25. april 2015 

Kjære venn av UPLIFT ! 

Det er på tide med en hilsen, om det med 

rette skal kunne regnes og få nettstedplass 

som ‘Aprilbrevet’. 

Vi har ventet på en helt spesiell innholds-

bit fra UPLIFT og i natt kom den: Etter et 

så strålende resultat for siste års learners, 

gjengitt i Februarbrevet, tenkte jeg at det 

kunne ha interesse å vise frem et eksempel 

på årets eksamensoppgave med besvarelse! 

For det er mange som har lurt på hvordan 

nyervervet lese- og skriveferdighet blir 

fastslått, og kunnskap om bedre hverdag 

vurdert, for at et vitnesbyrd kan tildeles.   

Som det fremgår av tidligere månedsbrev 

er ‘certificate’ (som vi tar som en selvfølge) 

en slik kilde til stolthet og økt selvtillit at vi 

knapt kan forestille oss det.  

Men så har det altså tatt litt tid før vi fikk 

‘papiret’ i hende. Først må man finne en 

typisk besvarelse lokalt i Nebbi District, 

dernest oversette den fra alur til engelsk, 

også det lokalt, så sende den til henting på 

bussen ved ankomst Kampala, slik at Mark 

kan scanne ‘dokumentet' og sende det hit. 

 

            Med de yngste som forbilde  

 

Her er et utsnitt med koordinator Mawa’s 

engelske håndskrift – vi burde jo ha bedt 

om et utsnitt på alur i elevens egen skrift 

til sammenligning. Hele oppgaven (to små 

sider) følger som pdf-vedlegg og vil også 

bli å finne på vårt nettsted under UPLIFT/ 

Rapporter/2015.

     

    – kan også de gamle stå frem og ta ordet ’in public’ 



Det er altså slik at forståelse og bruk av det skriftlige samtidig skal dokumentere det 

praktiske som learners har tilegnet seg om landsbyutvikling. (‘Devel’pment’ er for øvrig  

ett av de første engelske begreper man lærer seg i Uganda). Denne integrerte språk-

opplæringen er en av nøklene til UPLIFTs enestående resultater. Et tilsvarende eksempel 

fra tidligere års eksamensoppgaver er et spørsmål om bønn og arbeid i et religiøst liv! 

Selv med korte spørsmål og svar må vel det vitne om nokså avansert språkkunnskap. Til 

oppfrisking (som refresher-kurs for UPLIFTs mentorer) kan vi minne om Dr. Hizzayas 

beskrivelse av den andre språknøkkelen – stavelser fremfor alfabet – i Junibrevet 2014. 

 

Også i dette brevet er det vanskelig ikke å referere til en ny naturkatastrofe – som med 

jordskjelvet på Filippinene (se Desemberbrevet 2013) – når jordskjelvet i Nepal inntreffer 

‘i skrivende stund’. Også nå velger jeg å se UPLIFTs program for fattigdomsbekjempelse, 

som vi i all beskjedenhet kan støtte, som et komplementerende motstykke til nødhjelp og 

den solidaritet som hører hjemme i det store perspektivet. Vårt medansvar kan aldri bli 

enten-eller, det må av nødvendighet være både-og. 

 

Så vi arbeider lojalt videre med støtte til ‘vår’ lille utpost i verden. Venner av UPLIFT holdt 

nylig styremøte med mange saker på listen. To vil vi nevne her, andre får vente til vi 

sender ut årsmøteinnkalling og –rapport som følger om et par uker. Begge saker dreier 

seg om forestående møter, et i vårt forum og et i UPLIFTs. 

Hos oss: Årets årsmøte skyves frem fra midt i juni til lørdag 30. mai – også denne gang 

hos Liv og Michael Vitols  i Oslo. Marker datoen alt nå, dette er en oppfordring til å delta! 

(så får vi se om neste års møte kan returnere til forsommer i Lillehammer’ som i 2013). 

Hos UPLIFT: Det er tatt initiativ til et seminar for ‘strategisk planlegging’ av de neste 5 år 

når nå den store milepelen 2015 – endepunkt for FNs første Tusenårsmål – passeres. Alle 

UPLIFTs nøkkelaktører, herunder det nyopprettede lokale styre, vil samles til idedugnad i 

august/september, med veilederbistand fra en ny, kanadisk venn av UPLIFT. Mer om dette 

på årsmøtet, der også våre egne tanker om UPLIFTs nåtid og fremtid kan utveksles! 
 

Til slutt – som vanlig – to ord om ‘penge-

strømmen’: Det er innkommet bidrag noe i 

underkant av 20.000 kroner, som per dato 

(4 måneder) ville vært 1/3 av forpliktelsen 

vi også i år tar sikte på. Kanskje på tide 

med noen flere medlemmer. Vi har stanset 

på rundt 40, så det er nok plass til 10 til? 

 

UPLIFT-venn-lig vårhilsen 

på vegne av Styret, 

Gunnar Lange-Nielsen 

 
                       Mor Afrika!  


