
BISHOZI INTERNATIONAL PROGRAM, BIP 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021 
 

Styrelse: 

Annette Rosati                   ordförande 

Louise Lundqvist               sekreterare 

Marianne Wennerberg       kassör 

Nicolina Andersson           ledamot 

Åse Stolt                      ledamot 

Annika Björe                     ledamot  

Leonardo Rosati                ersättare 

Aleksandra Soploher         ersättare 

Vally Strandberg               ersättare 

 

Revisor: Helena Borgström 

Auktoriserad revisor: Maria Jonasson, BDO                                                                 

Ungdomsrepresentanter: Alba Rosati och Herman Lind  

Valberedning: Linnéa Stolt och Mia Larsson 

                                                                                                                                               

FÖLJANDE AKTIVITETER HAR PÅGÅTT UNDER ÅRET: 

6 styrelsemöten    Fadderverksamhet 

Nybyggnation/byggnadsrenovering Basutvecklingsprojekt 

ForumCiv projekt, National BNO 1 uppföljningsresa till Uganda 

90-konto ansökan, förberedelse  

 

BISHOZI INTERNATIONAL PROGRAM, BIP, org. nr. 857208-8717, har sedan 2005 

ansökt och fått bidrag kontinuerligt från ForumCiv till utvecklingsprojekt i Uganda. 

Sedan 2015 är BIP även medlemsorganisation på ForumCiv. 

Vårt 3-åriga ForumCiv-projekt, National BNO, projekt nr 300008710, kunde genomföras utan 

avbrott, trots pandemin som hotade vår verksamhet även under 2021. 

Vår handläggare på ForumCivs landskontor i Kenya, slutade och vi fick en ny handläggare 

under hösten. Numera ska allt som rör våra ForumCiv-projekt vara på engelska. 

 

BIPs årsmöte i maj 2021 fick hållas online via Zoom på grund av pandemin.  

Kontakten med styrelse och medlemmar har hållits levande genom våra styrelsegrupper och 

medlemsgrupper på Facebook som varit aktiva under hela året. 

 

VUH, Volvos utvecklingshjälp, har på grund av pandemin gett oss mer tid att genomföra och 

rapportera vårt nu pågående bygge av en fristående köksbyggnad med förråd och matsal i 

kulturcentret i Bishozi, som skulle varit klart innan 2021 var slut. Bygget är nu på gång och 

beräknas vara klart i början på 2022. Budget 145000:-. 

 

Bishozi Sport & Culture Movement, som vi startade under förra ForumCiv projektet, har 

fortsatt att spridas och gynna kvinnors och flickors utveckling vilket ökar jämställdheten i 

projektbyarna med omnejd. Cykelskolan och kvinnliga fotbollsteam har hållit igång men inga 

matcher har spelats mellan olika byar under pandemin. 

 

BISHOZI NATIONAL ORGANISATION, BNO, vår samarbetsorganisation, har fortsatt 

sitt arbete som NGO, (non governmental org) på nationell nivå, i Uganda. 

Under nästan 2 år har det varit lockdown i Uganda. Skolbarn/ungdomar har inte kunnat gå till 

skolan under större delen av denna tid. Alla fadderbarn, som inte haft någon annanstans att ta  

vägen, har bott i kulturcentret i Bishozi när deras internatskolor varit stängda.  

 

 



 

 

Under 2020 installerade vi en TV i aulan så fadderbarnen har fått en del undervisning genom 

skol-TV även under 2021och ungdomarna har även haft tillgång till internetundervisning. 

Greta och Trussy (två av våra fadderungdomar) har varit med och undervisat de yngre barnen. 

 

Eftersom det inte gått att resa runt till målgruppernas byar har BNO fortsatt sända informativa 

radioprogram, på flera lokala kanaler, för att nå ut till alla medlemmar och andra lyssnare. 

Några kvinnor från målgrupperna var med och höll i dessa radioprogram som informerade om 

vad som hände inom BNO och även gav medlemmar och andra på landsbygden råd gällande 

vad de själva kunde göra för att minska risken att få Covid19.  

Lyssnare kunde också ringa direkt till radion om de hade frågor medan programmet pågick. 

Flera nya grupper blev genom att de lyssnade på radioprogrammen också intresserade av att 

starta utvecklingsprojekt i sina byar. 

BNO verkar för närvarande i 20 byar i 7 olika distrikt i sydvästra Uganda. 

 

BIP ACTIONGRUPPER:  

Våra actiongrupper har legat lite lågt under 2021 på grund av pandemin men de projekt vi 

lyckades genomföra precis innan pandemin bröt ut gör fortfarande stor nytta.  

Containern som vi sände till Bishozi i början på 2020 står på den måttgjutna betonggrunden 

bredvid de andra containrarna i kulturcentret och kommer så snart den tömts på allt innehåll 

byggas om till spannmålsförråd. 

Insamlingen ”TILL JULIAN” i slutet av 2020 möjliggjorde att fadderbarnet Julian, som 

behövde en akut och livsnödvändig operation, kunde opereras, i käken, i början av 2021. Allt 

gick väl och Julian är frisk igen efter flera års lidande.  

Samtidigt som insamlingen pågick blev många av de som skänkte pengar till den även 

medlemmar i BIP och det har de fortsatt att vara.   

 

BASUTVECKLINGSPROJEKTEN:  
Svenska Getbanken med grundläggande vuxenutbildning för kvinnor 

Svenska Kobanken  

Hönsprojekt för skolbarn 

Fårprojekt för tonårsflickor startat av Bishozi Sisters  

Vattenprojekt, vi djupborrar och gräver dammar i projektbyarna 

Tegelstensföretaget Matafari, tillverkar tegelsten allt eftersom BNO bygger vidare 

Byggprojekt 

Odlingsprojekt/trädplantering 

 

Insamlingarna har fortsatt och bidrag har kommit in till de olika projekten även under 2021 

fast i lite mindre skala än tidigare. Alla projekten har kunnat hållas igång under pandemin. 

  

Ett stort trädodlingsprojekt har pågått under 2021 och alla projektbyar har fått ta emot c:a 150 

små trädplantor var från BNO:s odlingar för att plantera i sina byar. Forts. följer. 

 

En vattenreservoar, för regnvatten, har installerats på en betongplatta utanför kontoret i 

kulturcentret och den ska förhoppningsvis förse flera intilliggande byggnader med vatten. 

 

FADDERVERKSAMHETEN: Antalet barn/ungdomar med faddrar i BIP var 43 under 

2021. Vi sponsrade även 13 andra barn/ungdomar som var utan egna faddrar. Alla kunde få de 

bidrag de brukar få av BIP och sina faddrar även om skolorna var stängda på grund av 

lockdown i Uganda, från och till, under hela året. I vanliga fall går ju alla på internatskolor 

utom de allra yngsta och det blev dyrare för vårdnadshavarna när alla stannade hemma och 

behövde mat mm under långa tider då de annars brukar vara i sina skolor. 

I dec skickade vi Julbrev till alla faddrar med nytagna foton från deras fadderbarn/ungdomar.  
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