
  

  

STREET CHILD CARE UGANDA - SCCU 

SCCU calling Sweden 100X100 
Ge ett gatubarn en bättre framtid för 2 kaffe latte i månaden… 

Sverige till Uganda 100 X 100 

Om Sverige kan bidra med 100 personer som 
kan avvara 100 kronor per månad (tänk två 
kaffe latte ) har vi möjlighet att ge ett 30-tal 
barn chansen till en bättre framtid…  

Av en slump träffade jag, Helena Kulling, Joshua Allans Lugya för 
två år sedan. Han är grundaren till Street Child Care Uganda (SCCU), 
ett hem för gatubarn i ett slumområde i en förort till Kampala i 
Uganda. SCCU:s övergripande mål är att inge hopp och förbättra 
sociala och ekonomiska förhållanden för gatubarn och andra 
utsatta grupper. 
 

Joshua hade möjlighet att starta en klubb 2007 där gatubarn 
träffades för att spela fotboll på kvällarna. Den positiva energin som 
kom ut av detta inspirerade honom att starta SCCU tillsammans 
med några av sina vänner från livet på gatan. Idag driver SCCU ett 
flertal program, varav fotboll fortsättar att vara en av 
huvudaktiviteterna för att engagera barnen. På hemmet bor nu ca 
30 barn, antalet varierar lite då ingen är tvungen att bo där fast. 
 

Jag försöker göra vad jag kan för att stödja SCCU, till exempel 
genom att skjuta till pengar eller att ordna aktiviteter som de 
annars inte skulle kunna göra. Jag har åkt och badat några gånger 
med barnen. De flesta hade aldrig sett en pool förut. Att se hur kul 
barnen hade i poolen var en obeskrivbar upplevelse. 
 

Jag kommer att fortsätta göra vad jag kan för SCCU, men 
tillsammans kan vi göra så mycket mer! 100 kronor i 
månaden märks knappt för gemene man i Sverige men 
kan förändra ett liv för ett barn i Uganda  

100 X 100 … 

räcker för att köpa mat 
samt betala skolavgifter 
till det 30-tal barn som 
bor hos SCCU. Idag äter 
barnen ibland bara 1-2 
mål om dagen. Vissa barn 
går i skolan och andra 
inte.  

”En av de svåraste 
prioriteringarna är att 
bestämma vilka barn som 
ska få gå i skolan och inte 
när pengarna inte räcker 
till” säger Joshua 

100     
GIVARE 

2 CAFFE 
LATTE 

100 KRONOR 
PER MÅNAD 

“Jag har följt 
SCCU:s arbete i 
över 2 år… 

…och få har imponerat 
mer än alla de  liknande 
organisationer som jag 
har arbetat med i 
Uganda. Med knappa 
resurser men med 
mycket energi, kärlek och 
frivillighetsanda har de 
lyckats skapat ett hem 
och inge hopp åt ett 30-
tal barn som annars 
skulle varit hemlösa…” 
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STREET CHILD CARE UGANDA - SCCU 

Varför stödja SCCU? 

Du kan vara säker på att alla 
pengar går till rätt sak – d.v.s. 
direkt till gatubarnen under 
SCCU:s stöd utan omkostnader 
 
Till skillnad från många andra liknande initiativ 
har SCCU lyckats etablera en långsiktigt hållbar 
organisation och har funnits i någon form sedan 
2007. Det finns redan en struktur och organisation 
på plats med dedikerade ledare, volontärer och 
medlemmar.  Nätverk för påverkansarbete i 
kommunen är etablerat. SCCU har erhållit 
donationer i form av till exempel en byggnad där 
det administrativa centret finns och där ett 30-tal 
barn samt grundaren Joshua bor. 
 

“…med mycket kärlek, 
passion, energi och 
frivillighetsanda …”  
 
En av de största utmaningarna är dock en stabil 
tillgång till intäkter. Ugandiska staten bidrar inte 
med någonting. Barnen uppträder genom 
dansföreställningar som de tar betalt för. Det finns 
sporadiska donatorer. Men det saknas resurser. 
 
SCCU kommer att fortsätta finnas med eller utan 
ditt stöd – detta är dock en fantastisk chans att 
göra skillnad och vi hoppas att du tar den… 
 
Alla bidrag till mitt svenska kontonummer 
kommer att föras över till SCCU en gång per 
kvartal – jag står själv för bankavgifter varför alla 
pengar når SCCU. Vid varje överföring publiceras 
ett kvitto på fb sidan ”@SCCUcallingsweden”.  
 

Om du inte vill bli månadsgivare går det bra att ge 
ett engångsbidrag eller att donera tillgångar eller 
fotbollskläder – särskilt skor behövs – begagnade 
går fint.  
 
För mer information kan du ringa +256 754 39 45 
31 till SCCU eller skicka ett email till 
streetchild@rocketmail.com eller 
helenakulling@yahoo.com – det finns en mer 
utförlig beskrivning av SCCU:s arbete samt en 3-
årig finanseringsplan.  
 
Du kan också besöka SCCU:s facebooksida 
”@StreetChildCareUganda” eller 100X100 
kampanjsidan ”@SCCUcallingsweden” där jag 
löpande kommer att posta uppdateringar om vad 
som händer på centret. SCCU:s egna facebooksida 
är inte så uppdaterad då de oftast inte har 
uppkopplingsmöjligheter.   

Gör din överföring idag genom: 

Handelsbanken 
Kontoägare: Helena Kulling 
Kontonr.956 248 608, clearing nr. 6138 
Swiftcode: HANDSESS 
Valuta: SEK 
 
Glöm inte skriva ditt namn – pengar 
transfereras varje kvartal till SCCU 
 

 
 
 
 

MÖT MARTIN FRÅN SCCU – MED DRÖMMAR OCH AMBITIONER 

Martin är 16 år och studerar vid City High School och bor på SCCU center. Han siktar på att 
bli professionell fotbollsspelare. 

 

”Min pappa dog när jag var liten och min mamma, som inte hade mycket för hon var 
hemmafru, hade det svårt att ta hand om vår familj. När pappa dog var jag och min lillebror 
tvungna att försöka överleva på gatan. Jag var 9 och min lillebror var 6.”   
 

Martin blev upplockad från gatan av ”Uncle Joshua”, grundaren till SCCU. Martin säger att 
Joshua är som en pappa för honom. ”Han hittade mig vid en tid då det var svårt att hitta 
något att äta och få gå i skolan. SCCU ger hopp och möjlighet till unga barn och hjälper 
dem att upptäcka sina talanger i till exempel fotboll och dans. Jag hoppas att jag kan bli en 
professionell fotbollspelare en dag.”  
 

 
”Ledarna för SCCU och andra människor som arbetar hårt för att stödja vår organisation är de människor jag aldrig 

kommer att glömma. För att de gav mig hopp och en ljusare framtid.” 
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