
Flytning af Herberget ”Little Denmark” for 
spedalske og polioramte voksne i Kampala 
Uganda.

I 1994 startede Lisacare Association i Uganda, en lille græsrodsbevægelse startet af Lisbeth 
Bach Sørensen, der ønskede at gøre en forskel i den 3 verden, en forening, hvor synlighed er 

det vigtigste, hvor man kan se hvad pengene går til og vide, at pengene er gået til projekterne fremfor til 
andres lommer og pensionsopsparinger.

 Foreningen har involveret sig i mange projekter, alt lige fra opførsel af to skoler på henholdsvis 150 elever 
og 1000 elever, mobile klinikker, der har givet gratis medicinsk behandling til gadebørn, hjemløse voksne, 
”Suyno Barbies home” og givet støtte til et ungdomsfængsel for at forbedre forholdene for 280 børn. 
Foreningen har også haft, et skoleprogram for 50 gadebørn over en 5-årig periode, og pt. har foreningen et 
skoleprogram for 43 børn i Lira distrikt.

I 1999 åbnede Herberget Little Denmark i Kamwokya / Kyebando i et af Kampalas værste slumdistrikter. 
Der bor pt. lidt over 50 børn og voksne. Denne gruppe mennesker har i en del år boet på en veranda ved den 
gamle taxipark. Gruppen kommer fra et område i den nordlige del af Uganda, hvor borgerkrigen hærgede 
mest (en konflikt mellem rebellen Kony og den nuværende præsident). Flere af beboerne har fået amputeret 
kropsdele (arme og ben) af rebellerne, da de udgjorde en fare i nærmiljøet.

Er man spedalsk eller polioramt i Uganda, reagerer omverdenen, som har man pest. Denne gruppe har på 
egen krop oplevet alle former for reaktioner fra lokalbefolkningen. Alt fra konstant at blive udsat for 
stenkast til at blive drevet ud af eget hjem, blive udsat for skældsord og ud frysning fra familie og 
omgivelser. Som polioramt kan man ikke arbejde i marken eller bære varer til markedspladsen for salg, pga. 
manglende legemsdele (ben, fødder arme, hænder og fingre), hvilket er hvorfor, de ender som tiggere på 
gaden i storbyerne.

Da jeg åbnede Herberget i ’99, leasede jeg jorden i 99 år, hvilket jeg troede ville være tid nok… 

Herberget har gennemgået regelmæssige udvidelser, og renoveringer af bygninger, renoveringer af 
fundament, mure, vægge og gårdsplads. Pga. oversvømmelser sidste år blev der lagt nyt tag på halvdelen af 
bygningerne.

Ejeren af jorden har nu besluttet at sælge jorden til en af Ugandas største bygherrer, da hele området skal 
laves om til indkøbscentre og boligblokke, og derfor står Lisacare Association nu overfor en flytning af 
herberget Little Denmark. Lykkes det ikke at finde pengene til et nyt herberg, ender de 50 mennesker tilbage
på gaden.

Der er tale om en meget minimal kompensering for tab af vores land og bygninger. Nuværende ejer 
forventes at kompensere med  max 20.000 kr. Der er et estimeret behov for 650.000 kr. til køb af ny grund 
og opførsel af nye bygninger til beboelse for 80-100 personer med adgang til strøm og vand.

www.lisacare.dk                  lisacare@ymail.com                 Facebook blog: lisacare association.
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