
 
Nyhedsbrev til udviklingen i Region 4’s Uganda Projekt 

Projekt Region 4  Uganda Projekt 

Samarbejdspartner SI-Tororo Uganda ved Sofia Dorothy Aketch 

   

Projektbeskrivelse Formålet er, at uddanne kvinder og piger, således at de kan blive social og økonomisk 
uafhængige. Dette sker bl.a.  ved uddannelse i anvendelse af symaskiner og andre 
værktøjer, således at de kan producere uniformer/dragter osv. til relevante 
skoler/virksomheder i nærområdet 

Siden sidst I løbet af det sidste år har styregruppe i region 4 afholdt en del Zoom møder (grundet 
Corona), med henblik på at få afklaret projektbeskrivelsen og udarbejdet en kontrakt med 
SI Tororo.  
Kommunikationen mellem styregruppen og SI Tororo foregår per mail har været svær af 
flere forskellige grunde. 

1. Covid 19 nedlukninger i Uganda har gjort at kontaktpersonen hos SI Tororo har 
haft svært ved at fremskaffe pålidelige priser på de indkøb og lærerlønning, etc. 
der skal til for at projektet kan gennemføres 

2. Skriftlige engelskkundskaber hos SI -Tororo’s medlemmer 
Fremover vil styregruppen, som et ekstra tiltag, også prøve at kommunikere via andre 
digitale medier som Skype, Zoom og Messenger. Forhåbentlig vil det fremme processen. 
Efter en del kommunikation med SI Tororo forventer vi at starte med et pilot projekt, som 
er vurderet til at koste ca. 15.000 kr. Den foreløbige tidsplan løber fra september 2021 til 
marts 2022. 
Pilotprojektet består i at indkøbe de nødvendige symaskiner, samt leje af 
undervisningslokaler, løn til undervisere, dækning af transportudgifter med mere. 
Gruppen har sendt en næsten færdig pilotprojektbeskrivelse og -kontrakt il SI-Tororo, og 
afventer i øjeblikket feedback fra dem. 
Det har været vigtig for projektgruppen at kunne følge projektet og hvordan pengene 
anvendes, og derfor blev det besluttet, at pilotprojektet skal igangsættes snarest muligt 
efter at kontrakten er underskreven. Vi håber, at projektet kan følges via videomøder, 
film, billeder fra uddannelsesstedet, og samtidig vil vi stille krav om løbende opfølgning på 
budgettet.  
CISU kursus – en del af styregruppe har deltaget i CISU kurser omkring  projekter i 3. 
verdenslande "Civilsamfundet i udvikling”  Samtidig med har der været kontakt med 
andre organisationer, der her erfaringer med projekter i Afrika. 

Styregruppe Formand: Tove Svendsen (Rødding- Gram-Toftlund) 
RPD Region 4: Ruth Ørbæk Petersen (Tønder) 
Sekretær: Karen Rosendahl (Sønderborg) 
Claudia Zachariassen (Åbenrå) 
Anette Faarbæk  (Kolding) 
Inge-Lise Søtang Jacobsen (Varde) 

Økonomi 113295 kr. 

Dato 15-8-2021 /Inge-Lise Søtang Jacobsen 

 


