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Kjære venner! 

For en uke siden gikk Venner av UPLIFT sitt 
årlige møte av stabelen. Skjønt, stabel – vi 
klarte å stable sammen 12 ansikter på dertil 
spredte PC-skjermer under kyndig Zoom-
veiledelse av Michael. Ikke det samme som 
tidligere samlinger, verken i tid (!) eller rom 
– ‘men lell da, gut’! Det har sin betydning. 

For å gå (nesten) rett på sak, her er hilsenen 
vi fikk fra UPLIFT og Hizzaya til møtet: 

“To the Norway [Friends of] UPLIFT Board 
Gathered For UPLIFT Consultation. 

Beloved Friends, 

We the UPLIFT Mentors, Coordinators and 
Program Officers are delighted to report that 
all the 32 literacy classes in both Zombo and 
Nebbi have started working, that yesterday 
the Minister for Northern Region visited 6 of 
the 32 classes and commended UPLIFT for its 
work and that your moral support and sacri-
ficial contributions for the work of UPLIFT... 
are very precious to our memory and hearts. 

With loving and prayerful remembrance, 

Hizzaya Hissani for UPLIFT Board” 

Dette var gode og ferske nyheter på et tids-
punkt da vi mest kunne trenge dem. For også 
VUP-styret har måttet slite med en følelse av 
maktesløshet etter at munnbindprosjektet gikk 
i stå. [Se Maibrevet] Å utsette i månedsvis et 
tiltak både for UPLIFT selv og som lokal støtte 
i corona-tiden nettopp pga. andre coronatiltak 
– dvs. statens stengning av regionale grenser – 
har vært en prøvelse.  

Men nå ser vi lysere på det. Så sent som i går 
fulgte Hizzaya opp vår årsmøtehilsen og noen 
spørsmål med enda en optimistisk e-post. 
Også den gjengir vi i sin helhet, men som 
vedlegg til dette brevet. At det nå er blitt 
mulig å ta opp tråden, et halvt år etter den 
avbrutte oppstarten av UPLIFT-året 2020, er 
en stor inspirasjon for alle involverte. Og det 
at lokale myndigheter ser gjenopptakelse som 
et lys i mørke tider, våger vi nå å tro kan bli 
en motor også for Facemask-prosjektet.  

Jeg har nettopp snakket med Mark som skal 
være prosjektleder, og han reiser til Paidha i 

Zombo (en dagsreise fra Kampala) på mandag. 
Det er nå tillatt å reise med halvfull buss – så 
lenge dét varer. Smitten har spredd seg til 
noen byer, men ikke til landsbygda. Vi krysser 
fingrene (eller ber en stille bønn?) for at det 
snart kan skje en utvikling, i dobbel forstand. 

 
Lokaltransport før Covid-19 stengte lokale grenser. Under 

epidemien har lastebilsjåfører som krysser landegrensene 

mot Kenya og Kongo vært de største smittebærerne. 

La meg vende tilbake til vårt årsmøte forrige 
lørdag. Som alltid, etter å ha gjennomgått års-
rapport og regnskap og snakket om UPLIFTs 
status og planer, dukker det opp spørsmål. 
Denne gang, naturlig nok, knyttet både til 
program og prosjekt som er blitt satt på vent 
og til UPLIFT-familiens ve og vel. Som vi skrev 
i årsrapportens pkt. 5 (UPLIFTs budsjett for 
2020) ønsket vi å be årsmøtet ta opp spørs-
målet om ‘tidsbegrenset nødhjelp til enkelte 
nøkkelpersoner som er blitt hardt rammet av 
pandemien.” 

Prinsippet om å skille mellom utviklingshjelp 
og nødhjelp har blitt fremholdt ved tidligere 
anledninger. UPLIFT har aldri vært en nød-
hjelporganisasjon, og likeledes har Venner av 
UPLIFT ikke hatt kapasitet eller som mål å yte 
økonomisk støtte i et slikt omfang. Men under 
de rådende forhold, når også bærekraften i 
utviklingsarbeidet står i fare pga. manglende 
midler til livsopphold for dem som holder 
programmet i live, må det gjøres unntak.  



Det var også årsmøtets syn, etter at styret i 
VUP hadde oppdatert deltagerne mer i detalj. 
La oss derfor også i brevet her ta med to 
eksempler, denne gang fra livssituasjonen til 
Hizzaya (UPLIFT director) og Mark (UPLIFT 
officer) slik den fortonet seg for 3 uker siden:  

Hizzaya (universitetslærer) har verken jobb 
eller inntekt. Han har heller ikke tilgang til sin 
tidvise ‘hagebruk’ på landet, fordi det lille 
jordstykket ligger i nabokommunen, på den 
andre siden av en corona-stengt fylkesgrense.  

Mark har heller ikke lønnet jobb, tvert imot  
utgifter til sykehusinnleggelse for sin fødende 
kone og fjorten dager senere ansvaret for 
begravelse av sine to eldre brødre som døde 
med to dagers mellomrom (uten sammenheng 
–og hver av dem ble begravet påfølgende dag). 

 Det sier seg selv at både Hizzaya og Mark har 
mottatt noe hjelp fra UPLIFT-venner privat. 
Men så lenge denne utfordringen vedvarer, og 
spesielt på et tidspunkt da kjerneprogrammet 
gjenopptas og munnbindprosjektet kan settes 
i gang, gikk årsmøtet inn for å overføre 200 
USD til hver av dem utover UPLIFTs budsjett.  

 

Med et aktivitetsnivå som forblir usikkert (vi 
viser til kolonnene i utsendt budsjettoppsett), 
men nå med utsikt til fornyet og forsterket 
aktivitet, anbefalte årsmøtet å opprettholde et 
bidragsmål som i fjor på 12.000 USD. Skulle 
dette oppnås, men vise seg å overgå de bud-
sjettmidler man vil kunne bruke, føyes det 
overskytende som før til neste års budsjett. 

Kjære venner, vi deler nå UPLIFTs nyvunne 
optimisme og håper på fortsatt innsats på 
deres vegne også fra vår egen venneforening.  

Med gode ønsker om en fin høst, fra det  
nylig gjenvalgte styret i Venner av UPLIFT 

v/ Gunnar Lange-Nielsen  (sekretær) 

 
 

 

  
       Mark Ssemukasa                       Hizzaya Hissani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


