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Kjære venner! 

Det er mange som setter pris på dere/oss – 

som er venner av UPLIFT! I en nylig hilsen fra 

Hizzaya refererte han til alle medarbeiderne 

som var samlet i Nebbi for to uker siden: 

“They often make a very loving and warm 
mention of the friends of UPLIFT.” 

 
Demonstrasjon fra ‘klasserommet’ 

November måned har, som vanlig, vært en av 

de mest intensive i UPLIFT-året: 

Eksamensoppgaver ble trykt den første uken, 

mentors ble samlet til pedagogisk oppfølging 

(refresher courses) midt i måneden, og 

learners gjennomførte eksamen den 17. nov. 

hvoretter UPLIFT Board holdt sitt styremøte. 

I disse dager, mens eksamensbesvarelsene er 

til vurdering, er mange landsbygrupper i full 

gang med forberedelse til den store eksamens-

seremonien i januar – om snaue seks uker.  

Og som like vanlig, har noen av de privilegerte 

her på berget bestilt orkesterplass, bokstavelig 

talt. Denne gang blir vi fire eller fem herfra – 

norrøne Afrikafarere som ikke klarer å gi slipp. 

”Same procedure as last year” er en nær-

liggende assosiasjon. Pussig nok fikk vi (også 

det i november) spørsmål fra UPLIFT om tips 

til nye innspill til seremonien!  

Vi har tatt i mot utfordringen og antydet et 

‘alternativ’ til politikernes lange selskapstaler!  

Ett forslag går ut på at VIP-ene må trekke 

godt forberedte spørsmål fra elevene ut av en 

kurv (Ugandan basketry!) og alle får maks 3 

minutter til å kommentere konkret. Om det 

skulle få et sketsjformat, for åpen scene, 

kunne man her tale om å bli kalt ut på teppet; 

dignitærene sitter jo alltid så skyggefullt 

skjermet innunder teltduken. Et mer tematisk 

tips til en sketsj er å fremstille et scenario av 

egen landsby, ti år fra i dag.  

Kanskje snus våre tips om til noe helt annet. 

Dramatisering og rollespill er noe de kan! 

 
 Behandling av malaria:  Slik, ved trolldomskunst? 

                                    – eller slik, med avkok av Neem-tree blader?  

 

I år har UPLIFT vært tidlig ute med forslag til 

neste års budsjett. Det er behov for å evaluere 

og dokumentere både metode og resultater 

over tid. Kvinneutvalget i Venner av UPLIFT 

har i brev til UPLIFT pekt på følgende temaer 

det er ønskelig å få eksempler på: 

 Gjennomført erfaringsdeling i grupper 



 Demonstrert evne til å hjelpe barn med 

skolearbeid 

 Igangsatt inntektsgivende virksomhet 

 Utnevnelse til lokale komiteer eller valg til 

kommunestyre  

 Endring til sunnere kosthold i familien 

 Ytterligere indikatorer på at kvinner, familie 

eller landsby løfter seg ut av de fattigste kår 

Evalueringsarbeidet er nedfelt og synliggjort i 

budsjettforslaget for 2019, som det skal tas 

stilling til i felles styremøte UPLIFT-VUP i 

januar. Fasit: UPLIFT foreslår at budsjettet, 

som de siste år har vekslet mellom 13.000 og 

12.300 USD, trappes opp til ca. 14.000 USD. 

Vi kommer tilbake til flere tiltaksposter i et 

Februarbrev. 

La oss optimistisk avslutte med å meddele at 

2.500 $ ble overført i november, og konstatere 

at for første gang siden opprettelse av Venner 

av UPLIFT i 2012 vil bidragsmålet nås ‘i tide’. 

Dersom bidragene fortsetter i normal takt vil 

det ved oppstart for nytt kull i februar være 

full utgiftsdekning ‘from day one’. 

Needless to say, på UPLIFT’s vegne:  

En STOR takk til mange trofaste og gavmilde 

bidragsytere for vedvarende tillit til UPLIFT! 

Og en varm hilsen til alle fra 

Styret i Venner av UPLIFT 

v/ Gunnar Lange-Nielsen 
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