Kjære faddere og andre støttespillere

Her kommer en liten sommerhilsen fra stiftelsen Bring Children From Streets med siste nytt
fra Uganda.
Freedom Children Home Nsumba
På barnehjemmet åpnet vi i februar vår egen barneskole. Skolen er
bygget med midler gitt av Marianne Rieber. Her går barna på
barnehjemmet gratis på skole, sammen med barn fra landsbyen
som også trenger tilbud om skolegang. Sistnevnte betaler en
symbolsk sum slik at de også får mat på skolen. Skolen har veldig
godt kvalifiserte lærere og vi merker allerede nå stor forskjell i hva
barna har lært, blant annet har engelsk kunnskapen blitt betraktelig bedre dette halvåret.
I februar flyttet også 20 barn fra Katanga slummen ut på
barnehjemmet for å gå på den nye skolen. Barna stortrives og synes
det er fantastisk å få leke fritt ute, spille
fotball, gå på skole og kjenne den friske
luften. Da første semester var over var
det ingen som ville dra tilbake til
slummen i perioden med skolefri, og
alle ble værende på barnehjemmet.
I vår fikk også barnehjemmet installert
nytt lys både ute og inne i byggene. Ute for å sikre området og
gjøre det lettere å passe på for vaktene, inne for å gi barna
tilbud om å gjøre lekser og lese bøker selv etter at det er mørkt. Et bibliotek har vi også
opprettet ved skolen slik at barna kan lese bøker og på den måten også bli bedre i engelsk.
I disse dager ferdigstilles administrasjonsbygg på barnehjemmet, samt lærerboliger til lærerne
som arbeider på skolen vår. Vi retter en stor takk til Marianne Rieber som har bidratt med
økonomisk støtte til dette.

Katanga Nursery School
På skolen i slummen er det nå 170 barn. De er ivrige og så glade for å få
gå på skole. På en skole utenfor slummen går mange av de eldre barna på
barneskole. KPMG har i år støttet skolegang for mange av disse elevene.
En av guttene fortalte oss om dagen sin. Han bor sammen med bestemoren
sin i slummen. Hun er funksjonshemmet og
arbeider med å koste gatene for å få litt
penger til seg og barnebarnet. Righany går
hjemmefra klokken seks om morgenen slik
at han er på skolen i god tid til den
begynner klokken åtte. Klokken fire er
skolen over og han går hele veien hjem

igjen. I klassen hans er det en lærer og 92 elever. Righany er så glad for at han får gå på skole
og leser lekser så ofte han kan. Han er en av de flinkeste elevene i klassen og vet at han er
heldig som får gå på skole.
First Lady School
På skolen vi bygger står nå mange av byggene ferdige.
Sovesaler er på plass, et adminstrasjonshus, to skolebygg og
kjøkken. Nå gjenstår det å gjøre de ferdig innvendig. Det er
også laget en stor fotballbane.

Fram Vocational School
På yrkesskolen har vi i år litt færre elever, men skolen er selvfinansiert gjennom betalende
elever. En del barn fra Nsumba og Katanga slummen går gratis på skolen, og noen som ikke
har så mye penger får betale med mat og materialer. Det er også godt å se ungdommer fra
barnehjemmet som er ferdige på yrkesskolen og som nå har fått seg jobb. Noen er frisør, noen
jobber i barnehage, noen er bilmekanikere og noen har i tillegg startet sin egen familie. Det er
kjekt for stiftelsen å se at hjelpen har virket og at barna nå har blitt voksne og klarer seg selv.

Fortsatt trenger vi nye faddere, spesielt til skolen vår i Katangaslummen. Jo flere faddere vi
får, desto flere elever kan vi sende videre på barneskole utenfor slummen. Å gå på skole i
Uganda koster penger, samtidig som det er den eneste veien ut av fattigdom. Å få gå på skole
gir barna et håp om en bedre fremtid, det gir dem en drøm om en dag å få flytte ut av
slummen. Skulle du ønske å bidra som fadder så send inn skjema på www.bringchildren.com
Vår vipps er 76206 Bring Children From Streets, kontonummer 8580 10 26791.

Vi ønsker alle våre
støttespillere en riktig god
sommer!
Hilsen styret i Bring
Children From Streets
Norway

