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Kjære venn av UPLIFT !
Mens maibrevet gikk sent ut, er vi nå tidlig
ute med årets augustbrev. Etter at vi gikk
over til kvartalsvise epistler fra VUP-styret
(v/ undertegnede) satser vi på å sende dem
tidlig i november, februar, mai og august.
Som årstidsrytme ligger vel disse månedene
fortsatt innafor – selv med klimaendringer?
Her altså sommerbrevet!
So, what’s new? – nå, snart åtte uker etter
årsmøtet, som samlet 14 medlemmer fra
Harstad i nord til Arendal i sør. Vel, den
store nyheten er at vi i løpet av sommeren
har fått en tilsvarende medlemsskare i vest!

Nursing Class of ’76 (med én hane i kurven); to tredjedeler av disse er nå medlemmer i Venner av UPLIFT!

Det har seg slik: Foreningens formann,
Michael Vitols, reiste i Vesterled for å delta
i 40-års-‘reunion’ for sykepleierkullet i sin
gamle hjemby i Canada. Hans foredrag på
høyskolen handlet om utfordringer sykepleiere står overfor i Afrika, men det som
traff hjertene var presentasjonen av UPLIFT.

Utenom Michael, som både av nasjonalitet
og VUP-medlemskap har ett ben i hver leir,
teller den kanadiske gruppen nå 18 sjeler…

Venner av UPLIFT – 14 av oss samlet til årsmøte i juni

Det som gjør denne historien ekstra artig
er at siden 2013, da vi begynte å sende
medlemsbrevene i engelsk oversettelse til
en håndfull venner ‘overseas’, var de første
blant dem kanadiere. En har ‘gjort afrikaner
av seg’ og bor med sin ugandiske familie i
Kampala, andre bidragsytere bor i Canada.
Og ikke å forglemme Tom Gossen (nå 83),
UPLIFT-ideens ‘far’ og initiativtaker, som
etter sine mange år i Uganda flyttet tilbake
til Vancouver Island. Etter at vi for fem år
siden dannet “Venner av UPLIFT”, har vi i
blant valgt å tilføye (Norway) i parentes,
ettersom UPLIFT-familien med venner jo
bor i alle tre land – på tre kontinenter!
Dermed må det tredje gruppebildet på
denne siden bli et bilde av ‘hovedpersonene’,
representert ved noen av siste års learners i
gledesrus under eksamensfeiringen i januar.

Det førte til at arrangøren av samlingen,
Mary McGarry, tok initiativ til opprettelse
av en en lukket FB-gruppe som heter
"Nursing Class of '76 Bursary Club".
Formålet er å samle inn et årlig beløp
som går til VUP og videre til UPLIFT.
Mary McGarry er dreven på facebook, og
støttegruppen ble raskt opprettet etter
entusiastisk sondering i forsamlingen.

UPLIFT learners ‘Class of 2016’ – noen av de 1.380 !

Gjennom to overførte bidrag i sommer har
de dekket utdannelsen til 120 voksne elever!

For dem og deres frivillige lærere og hele
UPLIFT er det avgjørende å ha venner.

Og vi får vel tilføye: Friends with money.
På årsmøtet (og i årsrapporten) kom det
frem at vi i sommer ‘ligger etter skjema’
med bidrag og overføringer til UPLIFT.
Ett av flere forslag som på sikt kunne føre
til økende bidrag, er å koble Venner av
UPLIFT til en paraplyorganisasjon som
FOKUS (Forum for kvinner og utviklingsspørsmål). VUP-styret vil behandle dette
på f.k. møte. Før det, ‘går det rykter om’
at et par av våre medlemmer fyller runde
år, – en anledning de vet å benytte til litt
omtale av Venner av UPLIFT, osv. (!)
La oss ta med til slutt noen ord fra sist
mottatte brev fra Dr. Hizzaya i juli – her
om lokale landsbygrupper (CBOs) som
hvert år blir organisert av elevene selv:
“I have just come back from West Nile
where I had gone for the refresher training.
Mark will soon send you a detailed report
on the refresher and finance. I also visited
3 community based organizations in Zombo
district, namely Angaba involved in tree
planting, Okongo dealing with maize
growing and Tholith concerned with
savings. Angaba has planted 500 trees.
Okongo had a very successful maize
production this year for which the
government awarded them with 8 sewing
machines. A government sponsored
training on how to make clothes has been
scheduled to start in a few months to
come. Tholith has saved 3 million Ugandan
shillings [850 $] which they use to give
loans to members. To ensure the money
security they have a box with 3 padlocks
to make sure it is not stolen by any of the
3 caretakers of the money. [..!]
The teaching work is very encouraging. All
the mentors and the coordinators [avbildet
i forrige medlemsbrev] are very active...”

Med ønske om fin sensommer,
fra VUP-styret v/ Gunnar Lange-Nielsen

Direktør Hizzaya, som bare vil ses på som ‘chief trainer’

