15. februar 2015

DA HJEMMELAGET VANT
“Ja, der skull’ dekk ha vøri, folkens.”
“Hvor??”
“Hvor, du, liksom… i Parombo, vel! UPLIFT 2015 Graduation Ceremony?! - Ndeu village,
Parombo Sub-county, Nebbi District, West Nile Region, i Uganda: ‘the Pearl of Africa’!”
“Åå-åh...”
“Ja, nettopp, - åå-åh. Men neida, dekk satt her heme på berget og frøys.”
(et øyeblikks måpende taushet)
“Men du har kanskje noe å fortelle, da..?”
“Ja, dæ skull’ je meine!”
Kjære venner av UPLIFT !
Her tillater jeg meg å ta ballen, og
fortsette med en liten reiserapport slik
Februarbrevet pleier å inneholde, etter
årets besøk til vår utvidede UPLIFT-familie
i januar.
For å gå rett på sak: 2015 var det året da
hjemmelaget vant! Bare se det for dere:
Nyutskilt kommune, Ndew (uttales Ndéu)
kommer på banen. Åtte landsbyer går
sammen som vertskap. 1.750 stiller til start.
Dobbelt så mange samler seg til feiring.
Grupper på til sammen over 120 dansere,
sangere og musikere overgår hverandre i
oppladningen til seiersøyeblikket, når den
store vandrepokalen skal deles ut til den
kommunen som scorer høyest til eksamen.
Spenningen er stor. Pokalen løftes. Mark
Ssemukasa leser høyt. And the winner is:

NDEU!
Det har seg slik: Afrikansk dans er en sterk uttrykksform. Samhold, glede og felles feiring.
Men i seiersrusen denne gang kom dansetrinnene og hoftevrikkingen til kort. Ganske
urytmisk kastet vinnerne seg rundt som kalver i vårsleppet, rullet seg på bakken, én løp
rundt med sprikende armer som en fotballspiller etter scoring. Øredøvende jubel tvang
vår mann med mikrofonstemmen til å ta en lengre pause. Publikum ble dratt med i
applausen, mens de som hadde falt av lasset etter 3 timers seremoni og for mange lange
taler ble sittende igjen med fårete flir og sløv undring over hva som egentlig foregikk.

I skrivende stund er det nøyaktig en måned
siden pokalen ble løftet høyt over hodet.

Welcome, UPLIFT! Welcome, Norway vis’tors!

Vel å merke etter de store individuelle
øyeblikk da noen utvalgte eksamenskandidater fikk utdelt sine vitnesbyrd av
Fylkesmannen, med elegant håndskrevet
navn og signaturer.
I år var vi bare 3 medlemmer fra Venner
av UPLIFT (mot 8 i fjor) og en beskjeden
gruppe UPLIFT-venner fra Kampala, men
like fullt ble vi i samme åndedrag som
’stjernen’ UPLIFTov erøst med godord fra
politiker-talere, vekslende ’danse-kor’ og
ikke minst, to dramtiske forsangere som
fullstendig overrumplet alle hedersgjestene.
Og så var det gaver fra årets Learners.

Og nok en gang var det UPLIFT som ‘vant’; de overgikk sine egne, tidligere års resultater.
At det skulle være mulig, etter rekordresultatet i januar for et år siden (2013-kullet)
hadde ingen trodd. Men denne gang (2014-kullet) var det av 1.756 bare to (2!) påmeldte
som falt fra og en som døde – de andre 1.753 fullførte opplæringen! Og av de 1.748 som
gikk opp til eksamen, altså nesten 100 %, har 96 % (dvs. 1.681) bestått med vitnesbyrd.*
Selv en forutinntatt støttespiller kan bli mistenksom av mindre, – så denne gang har vi
bedt om å få oversatt (fra alur) en eksamensoppgave med besvarelse . . !
[* se Statistics Summary under UPLIFT/ Rapporter og resultater, på www.upliftvenner.no
Og til nyere medlemmer: Les gjerne fjorårets februarbrev, til sammenligning og ‘påfyll’.]
Nytt av året: Flyttingen av UPLIFT’s administrasjon til West Nile er nå fullført, i og med
opprettelsen av et lokalt styre rundt ‘Doctor Hizzaya’ (se mange tidligere medlemsbrev),
hvor både Nebbi og Zombo Districts er representert. Undertegnede venn av UPLIFT fikk
delta i det første ‘joint meeting’ med det nye styret. Dette vil bidra ytterligere til lokal
forankring og ‘eierskap’ hos dem som er programmets primære målgruppe: the learners.
Venner av UPLIFT har i 2014 bidratt med 10.000 dollar til dette lese-og skriveprogrammet
(altså ikke et PC-program!) som fortsatt må kunne betegnes som et eventyr. Selv om vekslingskursen for $ gikk opp fra 6 kroner til nesten 8 kroner i løpet av året, håper styret på
at givergleden ikke har avtatt og at vi kan matche dette også i år. Ideen med gavekortene
før jul ga uttelling, og vi minner om at disse kan lastes ned også uten ‘julepynt’!
Vennlig hilsen
Gunnar Lange-Nielsen
– på vegne av styret i
Venner av UPLIFT

Appendix: Utdrag fra Dr. Hizzayas
velkomstbrev, før avreise fra Norge:
Our graduation preparation is now coming
to an end. The graduation will be held on a
Roman Catholic Church ground at Omoyo
village. It is expected to be the most well
attended graduation in the history of
UPLIFT. Usually a graduation is hosted by
one village. This year the graduation will be
hosted by 8 villages. But as usual the help
will come from other villages as well. The
villages are holding meetings every week in
preparation for the graduation.
Omoyo is found in a new Ndeu Sub county.
The village lies at 20 Km from Nebbi town.
But it takes 40 minutes to reach Omoyo
because the land is very hilly. But it is not as
dusty as the Paidha area. People are very
friendly and love to entertain visitors. Omoyo
has 2 mentors, both of whom are very active
and love teaching. They spend the whole day
preparing for the graduation. Because the
area is very hilly and stony, water is found a
bit far from the village. But learners and
mentors will start fetching water 2 days
before the graduation. Many LC III’s
[ordførere] have promised to come […]

