Stödföreningen för martaskolan i uganda

stöd vårt senaste Projekt: Ny Skola på egen mark

Hyresvärden för Martaskolan höjer kontinuerligt den redan höga hyran och ger inte tillräckligt underhåll. Hyran är för hög i förhållande
till byggnadens standard. Stödföreningen har
därför bestämt att samla in medel för att köpa
mark och bygga en egen skola.

Fördelarna med en ny skolbyggnad är flera.
Allt som investeras gynnar skolan och det blir
enklare att planera ekonomin för föreningen
då kostnaderna är mer förutsägbara. Projektet
är uppdelat i tre steg:

Steg 1: Mark

Stödföreningen har köpt mark i Musima, Butembe County, Jinja District. Markytan är cirka
28 000 kvadratmeter - så pass stor att även mindre odlingar går att ha inom skolområdet för
att förse skolans elever med mat.
Steg 2: Ritningar

Vi har anlitat en svensk arkitekt som varit i Uganda och tittat på marken och befintliga ritningar.
Arkitekten och styrelsen kommer att ta fram nya ritningar så att vi kan bygga en så funktionell
skola som möjligt, som är bra för miljön. Detta arbete kommer att färdigställas under 2016.
Steg 3: Skolbyggnad

När ritningarna är klara kommer vi att göra en detaljerad plan för byggstart. Då kommer det att
finnas möjlighet för de som är intresserade att åka ner och hjälpa till med bygget på plats. Vi
kommer också att undersöka möjligheterna att ha volontär- och studentutbyte mellan Sverige
och Uganda. Svenska vänskolor är välkomna att delta. Detta arbete inleds under 2016.

Vi behöver ditt stöd!
Ett ständigt problem är bristen på pengar. Skolan är helt beroende av enskilda personers och organisationers bidrag. Vår förening arbetar helt ideellt och tar ut högst 5 % i administrativa kostnader, resten går oavkortat till
skolan i Uganda.

Martaskolan i uganda

Om skolan
Martaskolan startade 2002 i Mukono utanför Ugandas huvudstad Kampala och är en inter-

natskola för föräldralösa flickor. I dag har skolan cirka 200 elever i åldern 12-18 år.

Skolans lärarkår består av utbildade ugandier och eleverna utbildas i alla obligatoriska ämnen.
Uganda har cirka 40 miljoner invånare, av dessa är cirka 2,5 miljoner föräldralösa barn, det vill
säga 6 % procent av befolkningen. Av dessa är cirka 1,2 miljoner föräldralösa på grund av
HIV/AIDS. Befolkningen ökar med cirka 3 % per år och 8 av 10 är under 30 år.
Martaskolan ger flickor möjligheter. Studierna leder till att eleverna får en examen som
kan leda vidare till andra studier och en god grund att stå på när de ska ut i arbetslivet.

Elevernas familjer, släktingar och grannar på hemorten liksom regionerna och staten tjänar på
ett ökat antal utbildade elever.
Genom att flickor utbildas förändrar vi även attityder kring flickors värde och ökar jämlikheten
mellan flickor och pojkar.

Vill du hjälpa oss?
Du och din organisation kan bidra till en
ljusare framtid för Ugandas unga och därmed för landet. Sätt in valfritt belopp på
vårt post- eller bankgiro. Notera ”Ny skola”
och glöm inte ditt namn!

Postgiro: 90 04 40-9
Bankgiro: 900-4409

www.martaskolan.com
info@martaskolan.com

