1. desember 2016

Kjære venn av UPLIFT !
For en uke siden satt 1.500 voksne menn
og kvinner i fylkene Zombo og Nebbi og
besvarte sine eksamensoppgaver – det vil
si, de har skrevet et offentlig dokument for
første gang i livet. Nå venter de i spenning.
Etter tidligere års erfaring å dømme, vil de
aller fleste bestå det kravet som UPLIFT og
lokale myndigheter stiller til alle dem som
etter nasjonal standard skal kunne regnes
som skrive- og lesekyndige.
Om seks uker, 12. januar 2017, kunngjøres
resultatet. Vi ‘utenfra’ som får være til
stede ved årets avgangsseremoni skal glede
oss sammen med de tusen (x2 eller x3?)
andre som er forventet til feiringen.

Landsbybesøk ‘dagen før dagen’, med innleid mikrofon
– og nysgjerrige tilhørere

Nå ved inngang til julemåneden i 2016 er
det nærliggende å gjøre seg en refleksjon
om livets realitet så vel som dets relativitet.
Sammenlignet med de ugandiske kvinnene
i West Nile er vi her nord privilegert i vår
adgang til fri og bred utdannelse allerede
før voksen alder. Men til sammenligning
med alle som er på flukt i eget land, eller
innesperret i egen by, vil selv en fattig
familie i Nebbi kunne anse seg heldigere
stillet; for med utvikling følger håp. Mens
verden møysommelig beveger seg mot
større rettferd og likeverd, forblir nødhjelp
og samfunnsbygging to sider av samme sak.
Noen på vår del av kloden får mulighet til
å delta i hjelpearbeidet ved egen arbeidsinnsats. For oss andre er det mulig å bidra
indirekte. Vi i styret for venner av UPLIFT
oppfordrer til å gi et UPLIFT-gavekort som
julepresang i år – til venner og kjære som
alt har det meste fra før? Dette er enkelt:
http://upliftvenner.no/hjelp-til-selvhjelp
Som barn lærte vi at “den største glede du
kan ha, det er å gjøre andre glad.” Forestill
deg en kvinnes glede ved å motta UPLIFTvitnesbyrdet på at hun kan lese og skrive!

Tidlig i november overførte vi 1.500 $ til
UPLIFT. Nå gjenstår bare det samme beløp
– én dollar pr. learner – for å nå årsmøtets
ambisjon om å bidra med $10.000 i år.
Dette skal vi sammen klare!
Med førjulshilsen
på vegne av VUP-styret,
Gunnar Lange-Nielsen
(sekretær)

