Mai 2018 | ‘Vårbrevet’ til venner av UPLIFT

Kjære venner!
For å gi et innblikk i en av UPLIFTs mange
aktiviteter, nemlig regelmessige refresher
courses for lærere (mentorene), la meg gå
rett til nylig mail fra UPLIFTs organisasjonssekretær Mark Ssemukasa:
The mentors’ refreshers were successfully
conducted in both Zombo and Nebbi [districts].
First there was demonstration of teaching steps
and later a quotation was meditated. The
quotation of the day was from Matthew 5:14-15 :
YE ARE THE LIGHT OF THE WORLD. LET THY LIGHT
SHINE. NO ONE LIGHTS A CANDLE AND PUTS
UNDER A BOWL. HE INSTEAD PUTS IT ON A LAMP
STAND FOR EVERYBODY IN THE HOUSE TO SEE.
The analogy of light was used to mean knowledge
and all participants were made to understand that
as mentors, they are the givers of knowledge, and
that they should always share their knowledge by
teaching others, and that if they hide that
knowledge from others it becomes useless.
*

Det er fristende med en assosiasjon. For fire
uker siden mottok jeg en annen Ugandahilsen
– fra en UPLIFT-pioner. Også hun fungerte i
en periode som frivillig organisasjonssekretær.
Hun var styremedlem i ti år, fra den tiden
UPLIFT ble stiftet og frem til avslutningen av
Norad-prosjektet i 2010, da det ble vedtatt å
flytte (lokalt forankre) UPLIFT-styret til Nebbi.
Nylig tok hun på seg en annen frivillig jobb
med å få et prosjekt i en mindre NGO på fote
igjen. Organisasjonen gir medisinsk omsorg og
yrkesopplæring til tenåringsjenter med AIDS.
Et senter er opprettet, og første 6-måneders
gruppe på 12 jenter kom i gang i forrige uke.
Hvorfor nevner jeg dette? Fordi min venn er
82 år gammel. Én gang ildsjel, alltid ildsjel.
Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe –
om det er for disse jentene, for Gaza (ref. til
en gjest på forrige årsmøte)—eller for UPLIFT.

Derfor er det også spennende å kunne fortelle at
første skritt er tatt i prosessen frem mot en
Norad-søknad om støtte til UPLIFT – gjennom et
felles utspill med andre medlemsorganisasjoner i
FOKUS. Målene for søknaden er utvidet kapasitet
til UPLIFTs kjernevirksomhet og ‘grasrot-grupper’
(CBOs), dokumentasjon og erfaringsspredning,
og styrket organisasjonsmessig selvstendighet og
bærekraft. I slutten av april (også for fire uker
siden!) var Michael Vitols i Uganda og utarbeidet
sammen med Mark og Dr. Hizzaya et første,
omfattende utkast til søknad og tre års budsjett.
Etter en kort rådslagning med VUP-styret
oversender Michael (i dag!) et 7-siders ‘konseptnotat’ til behandling i FOKUS.
Frem til neste trinn får vi krysse fingrene/ hålla
tummarna/ be en stille bønn (alt etter egen smak)
og håpe på gjennomslag. ‘Fortsettelse følger’!
Da gjenstår det å ønske alle medlemmer – nei,
venner av UPLIFT– en like strålende sommer som
Mai måned alt har innledet. En fin merkedato er
årsmøtet den 16. juni, som vi sendte ut innkalling
til i går. Desto flere som tar seg til Lillehammer,
desto mer øker sommerfølelsen—Så, velkommen!
Glade hilsener fra styret i Venner av UPLIFT

v/ Gunnar Lange-Nielsen

