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Kjære venn av UPLIFT ! 

  Dette blir et forsinket sommerbrev, om 

enn tidsnok til å kalle det ’Junibrevet’. Vi 

håper mange av dere som måtte ha reist 

på ferie har tilgang til PC eller iPAD.  

  Som med Aprilbrevet har vi ventet til det 

siste i påvente av en sending fra UPLIFT – 

denne gang forsinket årsrapport for 2014, 

som vi ventet å motta til vårt eget årsmøte 

for snart en måned siden. UPLIFT er like 

formidable ‘i felten’, men fortsatt sårbare 

på noen administrative oppgaver. Dette er 

noe vi skal komme tilbake til i en fyldigere 

omtale til høsten. 

  Derimot har styret fått en oppdatering 

fra Hizzaya av status for inneværende siste 

halvår. Som alltid er hans optimistiske tone 

en inspirasjon for oss som får følge med på 

avstand. Her er et utvalg av nyheter knyttet 

til årets kull som ble ‘enrolled’ i februar:   

  Learners: 1543 distributed into 32 classes. 

The number is slightly higher than the 1500 goal 

for this year. This is because we expect dropouts 

in the course of this year. Two former UPLIFT 

learners are now in secondary school;  one in S4, 

another in S6. Another former learner is now a 

backup mentor. His work is very satisfactory. 

  Mentors: 50 distributed into 32 classes. As 

the figure 50 indicates some classes have more 

than one mentor due to market days influence 

and the possibility for a mentor resignation. 

 8 mentors serve as primary school teachers. 

These mentors have made our refresher course 

discussion very lively because of their experience 

and training in the field of education. The 

enthusiasm and commitment of learners, 

mentors and coordinators to work is [even] 

higher than last year. This is possibly due to the 

quality of training  and timely payments. 

 

  UPLIFT Demand: The demand for UPLIFT 

education service is growing even in the Congo. 

Because we cannot cross into the Congo we 

have 50 learners studying with us this year. 

Dere vil huske historien i fjorårets junibrev 

om de 90 kvinnene fra Kongo som krysset 

grensen så også de kunne få lære å lese og 

skrive. Og i januar fikk de sine vitnesbyrd.  

   Vel, dette var noen smakebiter. La oss 

likeledes (ja, i seneste laget) referere noen 

hovedpunkter fra årsmøtet 30. mai. Av vår 

brede medlemsskare (nummer 45, Asbjørn 

Minde, sluttet seg til VUP kvelden før) var 

det denne gang bare 9 (én av fem) til stede! 

Synd for mange som gikk glipp av Michaels 

bevertning og Gudmundurs video-opptak 

fra UPLIFTs ‘graduation ceremony’. Disse 

fremkalte smil, kommentarer og latter!  

 

Vår medbrakte filmfotograf i avslappet positur 



Og så var det referatpunktene: 

 Styret har fått to nye medlemmer, Helge Kragh og Victoria Thoresen. De erstatter 

Liv Vitols og Frederik Frederiksen som har sittet i styret siden stiftelsen i 2012.   

En stor takk til dem for frivillig innsats i UPLIFTs ånd! 

 Årsmøtet støttet styrets foreslåtte mål for bidrag til UPLIFT med det samme som i 

fjor: 60.000 kroner. For å spare noe på bankgebyrer tas det sikte på å overføre 

bidragene kvartalsvis, med første og siste beløp (februar og november) noe større 

enn de midtre av hensyn til UPLIFTs utgifts-‘rytme’. 

 Det ble foreslått to mindre endringer i vedtektene om antall medlemmer i styret 

(kan være 3-5) og om valgkomite (justert ordlyd: Styret oppnevner valgkomite). 

Endringene må dermed fremmes og vedtas først på årsmøtet i 2016. 

 Nettstedet, 1 : For å kunne gi fra seg en lettvint ‘veiviser’ til nettstedet skal det 

utarbeides forslag til informasjonsark og evt. visittkort som kan printes ut direkte.. 

 Nettstedet, 2 : Styret håper å få lagt ut en lett redigert video av siste UPLIFT 

Graduation Ceremony på Youtube, med lenke fra upliftvenner.no. 

 Nettstedet, 3 : Helge har oversikt over antall besøk, som viser stor økning i april – 

særlig fra Texas! Her kan det nok dreie seg om feilnavigering innom vårt nettsted 

på jakt etter et annet UPLIFT (Project UPLIFT) i Uganda.1  

Til slutt, et tips til dem som måtte vurdere et alternativ til en dyr sommerferie i år. 

Opplysninger om mulig deltagelse i neste Uganda-besøk i januar vil komme med 

Augustbrevet. I månedsskiftet august-september legger KLM ut rimelige(re) flybilletter… 

Med ønske om god sommer! – fra styret i Venner av UPLIFT v/ Gunnar Lange-Nielsen 

     
                                                           
1      Vi kan ha nevnt det før: Uheldigvis ble navneakronymet for ‘vårt’ UPLIFT (Uganda) ikke juridisk beskyttet 

da det fulle organisasjonsnavnet ‘Uganda Program of Literacy for Transformation’ ble registrert i 2001.   

Ved nettsøk, bruk hele navnet eller helst Venner av UPLIFT. 



 


