25. april, 2014

Kjære venn av UPLIFT !
Sammen med dette april-brevet vedlegges to rapporter som viser at det er de lokale
landsbyboere og UPLIFTs lærere som er de virkelige eiere av UPLIFT.
Den første er årsrapporten for 2013. Den forteller om siste års oppnåelser som UPLIFT
med stolthet vil dele med oss. Det er interessant å lese at: ‘‘… men have become more

interested in literacy after realizing the empowerment of their women and the
importance and benefits of education.”
Eller at: “… ten thousand trees were planted for environmental protection.”
Det andre vedlegget er statusrapport pr. 1. april som viser intensiteten i forberedelsene
til årets undervisning – f.eks. 33 gjennomførte landsbymøter for å informere om
UPLIFT-programmet! Legg også merke til den takknemlige respons UPLIFT får overalt.
For vår del – Venner av UPLIFT – ble det tidlig i april oversendt nye 1.000 $ som
bidrag til oppnåelse av årets budsjettmål. Vi håper å bidra med 10.000 $ som i fjor.
Mange som kjenner språkkulturen i Afrika vet om en forkjærlighet for forkortelser –
såkalte «akronymer». For oss i VUP-styret (!) har april stått nettopp i akronymenes tegn.
Her er et lite knippe, med forklaringer i parentes:
UPLIFT (Uganda Programme of Literacy
For Transformation) har bedt VUP
(Venner av UPLIFT) å bidra med utarbeidelse av en MoU (Memorandum of
Understanding) og nye AoA (Articles of
Association) til fornyet registrering som
NGO (non-governmental organisation)
med sitt særpregede FAL-program
(Functional Adult Literacy) og med
MDG (Millennium Development Goals)
som målestokk.

Felles fokus på tusenårsmålene – også i praksis

Vårt bidrag til videreutvikling av UPLIFT består i organisatorisk og språklig støtte til
visse nødvendige endringer. Kort sagt har UPLIFT besluttet å flytte sitt styre og annen
administrasjon fra hovedstaden, til Nebbi der arbeidet pågår. Det innebærer opprettelse
av et slikt styre som velges lokalt av et bredt allment årsmøte i Nebbi; formelt registrert
endring av ordlyden i vedtektene – nå benevnt UPLIFT Constitution – og undertegning
av en ny samarbeidsavtale med VUP. Hensikten er å sikre sterkere lokal forankring
blant dem som drar nytte av UPLIFTs innsats. Endringen bidrar også til å få fram nye
ledere med tanke på en bærekraftig fremtid.

La oss til slutt minne om årsmøtet, som
gir Venner av UPLIFT en anledning til å
møtes og drøfte vår felles hjertesak.
Det vil bli sendt ut saksdokumenter i
forkant av møtet, men datoen kan dere
merke dere alt nå: Søndag den 15. juni.
Vi lokker med lunch og bilder/filmbiter
fra prosjektbesøket i januar, og vi håper
at mange finner tid til å delta. Det er vår
vedvarende interesse og innsats som er
bærekraften i Venner av UPLIFT.

Den skal tidlig krøkes, som – god mentor kan bli?

Gode og vennlige hilsener på vegne av VUP-styret
Gunnar Lange-Nielsen

En mentors sykkel, med kunnskap som er gull verd på bagasjebrettet: velbrukte UPLIFT-lærehefter!

