Kjære faddere og andre støttespillere!

Julen 2019

2019 nærmer seg slutten og vi vil med denne julehilsenen fortelle litt om arbeidet i de ulike
prosjektene våre.
Freedom Children Home Nsumba
På barnehjemmet har det denne høsten vært en del sykdom. Mye skyldes at det har regnet
unormalt mye og man har vært bekymret for sanitærforholdene. Det har også vært en del
tilfeller av malaria så sykepleieren vår har hatt mye å gjøre. Regntiden har også gjort at man
sliter med å få vasket madrasser når barna har hatt uhell om natten. Årets julegave blir derfor
nye madrasser til alle barna.
Gledelig var det denne høsten at barna fikk ny lekeplass på barnehjemmet. To jenter som
besøkte barnehjemmet i februar startet en innsamling og dette ble resultatet:

Nå nærmer skoleåret seg slutten og barna leser og jobber for å
få best mulig resultat på eksamen. For de eldste barna går de en
spennende tid i møte, resultatet på eksamen avgjør hvilken
ungdomsskole de kan begynne på i februar. Da endrer
hverdagen deres seg, de vil nå bo på boardingschool, og bare
komme hjem til barnehjemmet i perioder med skolefri.

Katanga Nursery School
Regnet som har kommet i høst har også vært en utfordring i slummen. Mye regn har ført til
mye sykdom blant barna, og store problemer for familiene som bor i slummen. Likevel er det
et lyspunkt at barna har barnehagen hvor de hver dag kan tilbringe tid, lære og få et måltid
mat. Vi er imponert og stolte over jobben de ansatte gjør for barna i slummen!

Fram Vocational School
På yrkesskolen får et stort antall elever yrkesrettet utdanning.
Her tilbys blant annet fag som frisør, skredder, byggfag, catering,
elektriker, bilmekaniker, jordbruk, IKT med mere

First Lady School
I februar åpnet First Lady School og elevene strømmer til. Vi
har nå en barnehageavdeling, og klasser fra 1 – 6. Det går
157 elever ved skolen. Også barn fra Katanga slummen har
fått benytte seg av den gode undervisningen denne skolen
tilbyr. Skolen fremstår nå som veldig fin selv om ikke alt
enda er ferdig. Vi har et stort uteområde, et flott kjøkken,
fine klasserom og ikke minst godt kvalifiserte lærere.

Julegave
Årets julegave til barna på barnehjemmet er madrass. Barna har
stort behov for nye madrasser til sengene sine og dette vil derfor
bli en svært kjærkommen gave. I Katanga slummen vil julegaven
bli mat som barna kan ta med seg hjem. Barna vil blant annet få
ris, sukker og såpe. I tillegg avsluttes skoleåret med en fest på
skolen der barna får god mat, brus og kake. Prisen på årets
julegave er kr 200 Du kan bestille julegave ved å gå inn på
www.bringchildren.com, eller vipps til 76206.

Tusen takk til alle dere som har støttet oss gjennom året! Vi setter stor pris på hver og en av
dere. Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

