Kjære faddere og andre støttespillere
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Det nærmer seg sommerferie for de fleste av oss, her kommer en liten sommerhilsen fra
stiftelsen BCFSN med siste nytt fra Uganda. Vi vil begynne med å takke alle dere faddere og
andre støttespillere for deres bidrag til arbeidet stiftelsen driver i Uganda!
Freedom Children Home Nsumba
I februar startet skoleåret opp igjen, og nye barn kom fra
Katangaslummen for å gå på skolen på barnehjemmet. Mange
var spente, noen hadde med seg et familiemedlem, noen kom
alene sammen med rektor fra skolen i Katanga. Barna fant seg
fort til rette og fikk seg venner blant barna som bor på
barnehjemmet. Det er kjekt å se hvor godt de trives på skolen,
selv om mange er små og bor borte fra det de kjenner fra før.
Lærerne som arbeider på skolen er faglig dyktige, engasjerte og
ivrige. Noen ettermiddager har elevene debatt etter skoletid hvor alle får være med å diskutere
alt fra verdensproblemer til lokale utfordringer. Det er kjekt og viktig for barna å oppleve at
deres stemme blir hørt. Her ser dere noen bilder fra undervisningen på skolen.

Lekeplassen på barnehjemmet trengte en oppgradering og to jenter som besøkte
barnehjemmet satt i gang en kronerulling for å få dette til. I disse dager skal det monteres nye
lekeapparater til stor glede for barna.
Nok en gang opplevde vi dessverre å miste en ansatt ved barnehjemmet tidlig i år. Denne
gangen var det en av våre mannlige ansatte som gikk bort grunnet nyresvikt. Det er når dette
skjer vi vet hvor heldig vi er som bor i Norge, og hvilke medisinske utfordringer man har i
land som Uganda.
Katanga Nursery school
Et stort antall barn går i barnehagen vi har i Katangaslummen. Her
arbeider det engasjerte lærere som gjør en fantastisk jobb under
krevende forhold. Det er alltid mange som vil ha barna sine på skolen,
og de tar imot så mange de klarer å få plass til. Det er utrolig å se så
mange små barn sitte stille ved pulten sin og ha lyst til å lære. Like
fantastisk å se de løpe ut på lekeplassen klar for friminutt.

Den siste måneden har det vært mye regn i Uganda, noe som medfører at mange barn ikke
kommer på skolen. Husene deres er oversvømt med vann, og klær og inventar er ødelagt av
vannet som trenger inn i husene.
First Lady School
I februar åpnet First Lady School og et stort antall elever går nå her fra barnehage til 4 klasse.
Skolen har blitt veldig fin med store lyse klasserom, og god plass. Her kommer mange barn til
å trives godt. Noen av elevene bor på skolen, mens andre bor hjemme og går til og fra skolen
hver dag. Noen barn fra Katanga har også fått bli elever her og de stortrives.

Vi trenger fortsatt flere faddere som vil støtte prosjektene som BCFSN driver i Uganda. Vil du bidra
ytterligere, eller kjenner noen som ønsker å bidra vil bidraget være svært viktig for stiftelsens arbeid.
Gjennom ditt bidrag hjelper du barna til å få en bedre hverdag og gir dem muligheter i fremtiden .
Gå inn på www.bringchildren.com og meld deg som fadder. Vil du støtte med et bidrag er Vipps
nummeret vårt: 76206. Alle bidrag er velkommen uavhengig av størrelse!

Vi ønsker dere en riktig god sommer!
Med vennlig hilsen
Bring Children From Streets Norway

