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TØMMERSTOKK: En dag padlet elevene fra Strand i en uthulet tømmerstokk. Innsjøen Lake Bunyonyi er
eneste vann i Uganda som er fritt for tropeparasitten Bilharzia, også uten krokodiller og flodhest!
GJENSYNSGLEDE: Rosemary Søyland blir omfavnet av elevene ved
Child African School i byen Kabale som ligger ved grensen til Kongo
og Rwanda.

LEKEPARK: Skiltet til Strand Play Park har kommet på plass. Penger
fra SVS sin innsamling i fjor skal gå til lekeapparater og baner for
fotball, tennis, nettball.

AFRIKANSK DANS: Kristin Tjensvoll prøver seg på afrikansk dans.

UNDERVISNING: Gjestene fra Strand videregående skole var
imponerte av nivået til elevene på skolen. Elevene viste en enorm
motivasjon for skole og som bildet viser kunne det være
44 elever i klasserom på 20 kvadratmeter.

DRAKTER: Idrettseleven Randi
hadde med seg fotballer og
draktsett, noe som ble svært godt
mottatt.

Fra Uganda med minner for livet
Det vil nok ta både dager
og uker før innrykkene
og minnene fra turen til
Uganda blir bearbeidet
for læreren og de tre
elevene fra Strand videregående skole som fikk se
skolen de støtter.
JOHN SANDVIK
john@strandbuen.no

Elevrådet på Strand videregående skole (SVS) bestemte i fjor å gå
ut av det tradisjonelle «Operasjon
dagsverk» og heller skaffe penger
til organisasjonen Child Africa
og deres skole i Uganda. Tidligere
lærer og nå daglig leder i Child
Africa har vært primus motor for
oppstarten av prosjektet.
– Det kjekke med dette er at
elevene får se hvor pengene går
og hva de blir brukte til før de
slutter på Strand videregående
skole, sier hun.
Med støtte fra Rogaland fylkeskommune kunne en lærer
og tre elever fra skolen sette seg

test

på flyet til Uganda sammen med
Rosemary Søyland for tre uker siden. For en knapp uke siden var
de hjemme igjen, mettet på inntrykk fras et land, en kultur og et
klima langt fra det de var vandt
med hjemmefra. Vel hjemme er
de glad for at Rosemary var med:
– Det hadde rett og slett ikke
gått uten hennes kjennskap til
forholdene der nede, sier lærer
Gro Anita Langvik og elevene Renate Hetlelid Johansen, Kristin
Tjensvoll og Randi Eline Selvik.
Grunnen er utstrakt kriminalitet, korrupsjon og vold.

Egen døveklasse
Skolen til Child Africa i Kabale
har for tiden 359 elever fra 2 til
16 år, av dem 12 døve som går i
egen klasse.
– Opptil 20 prosent av elevene på alle Child Africa skoler er
døve. Child Africa skoler er unike
i Uganda og integrerer døve barn
med hørende barn, forklarer Rosemary Søyland.
Hun forteller at en ny Child
Africa skole i Kabale bygges i tre
faser på grunn av økonomien.
Fase 1 begynner tidlig i 2011. Ny

skole for 2000 barn, med 1000
internatplasser er kun for barn
som ellers ikke ville ha fått en
skolegang - fattige, foreldreløse,
misbrukte, dårlig stilte barn.
– Det er meget strenge krav til
oppstart av skolene i Uganda, så
alle reglene må følges nøye underveis og godkjenning av fasene
etter hvert tar tid - Uganda time,
ler Søyland.
Dette gjelder også Strand play
park som fikk penger fra SVS i
fjor. På et område ved skolen skal
det komme baner for fotball, tennis, nettball og lekeapparater.
Foreløpig står det bare et skilt
der. Nå skal tusener av murstein
lages på god gammeldags måte,
med leire, former og tørking.

Ingen ferie
Hvis noen trodde elevene fra SVS
var på ferie, tar de feil. Tidlig om
morgenen var det opp og på skolen fikk de ulike oppgaver. Renate lærte første og andreklassene
om bruk av saks.
– Mange hadde aldri sett eller
brukt en saks og syntes det var
spennende, sier hun. Renate smiler når hun forteller om lærerne ,

som var vel så ivrige som elevene
da de fikk prøve seg på ulike puslespill. Språket var engelsk.
– De har mer enn 30 ulike
stammespråk i Uganda, men alle
var veldig flinke i engelsk, sier
hun.
Kristin hadde med seg maling
og lærte blant annet elevene å
blande farger. På skolen går elevene i klasse retter nivået de er på
og ikke etter alder. Og hvis noen
syns det er trangt i norske klasserom, skulle de kanskje tenke seg
om en gang til, i følge jentene:
– Det var 44 elever i klasserom
på 20 kvadratmeter, sier Kristin.
Idrettseleven Randi hadde
med seg fotballer og draktsett
fra MIL, noe som ble svært godt
mottatt.
– De syns likevel det var rart
at jeg som jente skulle lære dem
fotball, så jeg måtte vise mine ferdigheter, smiler hun.
På en hullete og steinete bane
på det hun omtaler som et knøttlite område fikk elevene utfolde
seg i lek med ballen.
– Jeg opplevde en utrolig
takknemlighet fra elevene, sier
Randi.

Høyt nivå
Strandaelevene var imponerte
av nivået til elevene på skolen.
Elevene viste en enorm motivasjon for skole og avgangsklassen
jobbet fra klokken 0430 til 2200.
Dette for å stå best mulig forberedt til den nasjonale eksamenen
som kunne sikre videre skolegang på ungdomsskolen.
– Nivået var enormt høyt. Sjette klasse hadde et pensum som
kunne minne om det vi har på
Helse- og sosiallinjen på SVS, sier
Gro Anita Langvik.
De norske elevene bodde på
hotell 15 minutters gåtur fra
skolen og hadde det således bra.
De måtte likevel spise lunsj med
elevene på skolen hver dag, noe
som ikke alltid var like lett.
– Vi fikk servert det samme
hver dag; bønner i en saus, moste
bananer, maismel og vann. Det
var ikke snakk om å legge mat
igjen, det ville vært å vise lite
respekt, sier jentene, vel vitende
om at elevene på skolen fikk et
helt likt måltid også på kvelden.
Randi, Kristin og Renate ble
også imponerte av elevenes musikkferdigheter.

– De var helt fantastiske til å
opptre og gikk X-factor en høy
gang, sier jentene.

Slutt på klaging
For øvrig fikk de oppleve et Afrikansk land delvis som forventet.
– Varme, sand, gravide kvinner som samtidig bar et annet
barn på ryggen, stråhytter med
hull i gulvet som toalett, for å
nevne noe, forteller de.
Både Gro Anita Langvik og
elevene reagerte også på at rike
og fattige bodde side ved side.
– Vi hadde forventet en del for
de fattige og en for de rike, men
her bodde de ved siden av hverandre, sier representantene fra
SVS.
I Kabalas gater så de levende
og døde høner om en annen,

matlagingen foregikk på fortauet og i neste butikk stod klesstativene ute.
– Det sydet i gatene, forteller
de.
At det var såpass med butikker
og mindre klesboder overrasket
Kristin:
– Noe av det vi fikk oppleve var
som ventet, men jeg var positivt
overrasket over hvor frodig det
var og jeg hadde ikke forventet
så mange klesboder og butikker,
sier hun.
Randi Eline er fast bestemt på
at det heretter skal bli slutt på
klaging på maten hjemme.
– Vi har det så utrolig godt
hjemme i Norge. Der nede kaver
de for alt vi tar for en selvfølge.
Heretter skal maten spises opp
og ikke hives, lover hun.

Samtidig knyttet jentene sterke bånd til elevene på skolen.
– Det var fantastiske mennesker å være sammen med. Med
hjelp fra blant annet elever på
Strand videregående skole kan
heldigvis mange av disse få en
god utdannelse og et godt liv,
sier de.

Store ambisjoner
Elevene fra SVS fikk høre om
høye ambisjoner fra elevene på
skolen til Child Africa. Noen ville
bli leger, andre advokater - og
drømmene var ikke urealistiske.
– Fire av de 17 som tok eksamen i fjor fikk nasjonal toppkarakter og også mange av de andre
scoret meget bra, forteller Rosemary Søyland, som jobbet doble
skift mens hun var i Uganda.

I tillegg til å ha ansvaret for de
besøkende fra Strand, hadde hun
flere arbeidsoppgaver for Child
Africa, for eksempel kontroll av
medisinering av barn, sykdomsregister og undervisning.
Hjemme har hun daglig kontakt med kontoret i Uganda, som
koordinator mellom Norge og arbeidet i Uganda.
– Målsettingen er hjelp til selvhjelp. Det er kun folk fra Uganda
som jobber på skolene, så om
noen år når nok barn når vært
gjennom skolen, skal den drives
av dem, forklarer hun.
Med ny støtte fra fylket håper
hun at også andre lærere og elever fra Strand videregående skole
skal få muligheten til å oppleve
skolen i Uganda. Enn så lenge
har Gro Anita, Kristin, Renate og

Randi Eline mer enn nok å fordøye.
– Det var deilig å komme
hjem, men turen ga oss en livserfaring vi ikke ville vært foruten,
sier de.
I dag forteller de om turen
til lærerne og elevene på Strand
videregående skole. Da får disse
også høre om hva pengene i fjor
gikk til og om hva årets aksjonspenger skal brukes til.
– I fjor gikk alt til den nye playparken. Dette tar tid og vi vil i år
derfor bruke en del av pengene
til utstyr vi vet de umiddelbart
kan ta i bruk på skolen, forklarer
Gro Anita Langvik.
Vi regner med at det var en
lydhør forsamling i gymsalen
på Strand videregående skole i
dag.

Ny forhandler i Strand, Forsand
og Hjelmeland kommune
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Skaper glede

Kanontilbud

Åpent: Mand, tirs, tors og lørd 10 - 17
/NS   s &RE   s 3N  
4LF     s BUTIKK GJESTALNO

Et tonn kvalitetsgarn
til kr. 10,- pr nøste

Telefon 938 98 705
www.norgeshus.no/oksbygg

WWWGJESTALNO

Hus - Hytte - Garasje - Rehab.

OKS Bygg as

Skal du bygge hus, hytte eller garasje - Vi har
kompetansen som skal til. For oss er det viktig
at du som kunde skal få akkurat det du vil ha!
Vi utfører rehabilitering, tilbygg og
serviceoppdrag.

