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Så er nok et år gått, og vi vil oppsummere arbeidet vårt i Uganda ved å fortelle litt fra
prosjektene våre.
Freedom Children Home Nsumba
På barnehjemmet har barna nå fullført sitt første hele
skoleår på vår egen skole. Barnas engelskkunnskaper har
blitt mye bedre gjennom dette året, og det er også en
merkbar stigning i karakterer i andre fag. Fra å gå på den
offentlige skolen hvor klasser kunne ha 80 elever og en
lærer, er det nå mindre klasser, og lærerne klarer også å
fange opp de elevene som ikke er så skoleflinke.
Barna som har fått flytte fra Katangaslummen til barnehjemmet for å gå på skolen der, trives
veldig godt.
Det har blitt montert lys i klasserom, noe som gjør at elevene kan sitte på skolen å lese lekser
eller øve til prøver også etter at det har blitt mørkt.
På barnehjemmet har det også blitt bygget boliger til lærerne og et verksted hvor barna kan ha
kunst og håndverk. En stor takk til Marianne Rieber som har sponset store deler av skolen,
lærerboliger og verkstedet vi har bygget.

Barna liker idrett og både fotball og nettball er gøye fritidsaktiviteter

Katanga Nursery school
I Katanga slummen skal skoleåret bli avsluttet med en stor julefest den 13.
desember. Barna får med seg mat hjem til familiene sine i julegave. Tilbudet vi
gir barna i slummen er viktig for å gi barna et håp om en bedre framtid. Å få gå
gratis på skole er eneste mulighet mange av barna har til å få gå på skole, og å
lære seg å lese og skrive.

Fram Vocational School
På yrkesskolen vi driver, arrangerte vi stor uteksamineringsfest
i oktober. Studenter som var ferdig fikk sine etterlengte
fagbrev. Det er gledelig å se at barn oppvokst på barnehjemmet
nå er ferdig utdannet som blant annet frisør, murer og
barnehagelærer, og at de har klart å få seg jobber. Her ser dere
bilder fra bilmekaniker og catering eksamen de avla nå i
november.

First Lady School, skolen vi holder på å bygge skal stå ferdig til skolestart 2019. Det blir
åpning 16.desember og Cecilia Brækhus skal delta. Skolestart blir i februar og nå starter
arbeidet med å få elever til å søke seg til skolen. Barn som er i prosjektet vårt vil selvfølgelig
også gå på skolen. Vi gleder oss til skolen står helt ferdig og vil publisere bilder på våre
nettsider da.
Vi har mange engasjerte skoler, barnehager, firmaer og privatpersoner som støtter stiftelsen.
Tusen takk til dere, uten det engasjementet som dere viser ville vi aldri klart å utvikle og
styrke prosjektene våre.
Tusen takk til dere som har bestilt julegave til barna i Uganda. Det er fortsatt mulig å kjøpe
gave. I slummen får barna ris, sukker og såpe med seg hjem. På barnehjemmet vil barna få
sengetøy og teppe. Pris for gaven er kr 150, og kan bestilles på vår hjemmeside;
bringchildren.com, eller ved å sende en SMS til 95042055. Gave kan også sendes på vipps til
76206, Bring Children From Streets.

Med dette ønsker styret i Bring Children From Streets Norway å
takke for samarbeidet vi har hatt i 2018, vi ønsker dere en riktig
god jul og gleder oss til nye spennende prosjekter i 2019.

