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Vi startet opp vårt arbeid i Uganda i 2015 for å redde barn fra å dø 
av malaria, sykdommen som spres med moskitomygg. Beste måte 
å hindre smitte på er å beskytte barna med myggnett på nettene. 
Da kan vi redusere antall som smittes, og med det de mer enn 1.000 
som dør av malaria hver dag. Vi delte ut 70.000 nett før det ble en 
avtale der myndighetene i Uganda sammen med UNICEF og WHO 
nå vil dele ut nett til alle barn under 15 år i Uganda. I tillegg vil 
forhåpentligvis flere få medisin som behandler malaria om de blir 
smittet.

I arbeidet med moskitonettene opplevde vi de grusomme 
forholdene HIV-syke alenemødre og deres døtre levde under i 
slummen. De havner der av nød, og står aller nederst på rangstigen 
selv i slummen. De bor bokstavlig talt i kloakken i enkle plankehytter 
uten noen sikkerhet. Få av barna opplever å bli 10 år gamle - de 
blir ofre for “alminnelige” sykdommer fordi motstandskraften er så 
svekket.

Derfor ble det viktig for oss å hjelpe flest mulig av disse barna og 
dermed også mødrene til et bedre sted å bo, og ikke minst en 
framtid for barna med faste måltider hver dag, skolegang som 
krever at skolepenger blir betalt, tilgang til helsetjenester og trygge 
rammer.

Det har gått så bra. Organisasjonen vår, Care4 Starving Children 
i Norge og tilsvarende Care4 Starving Children i Uganda hjelper i 
dag 1.075 barn med mat, skolegang og helsetjenester. Samtidig får 
mødrene medisin mot HIV, noe som gjør at vi de siste to årene ikke 
har mistet noen mødre.

254 barn har faddere, de fleste fra Sogn, som betaler 250 kroner 
måneden for å hjelpe “sitt” barn. I tillegg hjelper vi altså de drøyt 800 
barna gjennom innsamling av midler og støtte fra ulike hold. Dette 
er viktig, for med 11 timers skoledag er det umulig for barn å lære 
uten at de får sine regelmessige måltider.

Innsamlinger, sponsede aktiviteter og faste hjelpere i næringslivet 
er viktige for oss. Man har også muligheten for å sende SMS 
MAT til 2377 - da blir giveren trukket 35 kroner måneden på 
telefonregningen (det er kostnaden for to måltider om dagen i en 
måned for ett barn). SMS SULT til 2377 gir et engangsbeløp på 200 
kroner. Vi har også faste givere på Grasrotandelen som hjelper oss.

Nå er behovet for hjelp større enn noengang. Jeg arbeider i disse 
dager i slummen i Kireku, Kampala, der forholdene er ekstra ille nå 
etter at strenge koronatiltak ble innført. Portforbud hindrer mødrene 
i å ta de strøjobbene de tidligere fant, og barn dør ikke av korona, 
men fordi de er så svekket av sult. Så vi oppretter nå matstasjoner i 
Kireku så langt vi kan med de midler vi har tilgjengelig.

Alle som er med i Care4 Starving Children i Norge er frivillige 
som må dekke alle utgiftene sine selv, som jeg må når jeg 
reiser og bor i Uganda for å følge opp prosjektene. Vi er med i 
Innsamlingskontrollen og blir revidert av Statsautorisert revisor som 
bekrefter at hver krone går til formålet. I 2020 ble det samlet inn 
totalt rundt 1.2 millioner kroner, en fantastisk gave fra folk i Sogn!
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