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Endelig kan vi skrive en julehilsen hvor Covid -19 epidemien ser ut til å være over. I Uganda 

var alle glade for at verden var tilbake til normalen, men ikke lenge etter oppsto det Ebola 

utbrudd i landet. Det har ført til at myndighetene stengte alle skoler en måned før tiden nå i 

siste semester. Dette er et av virkemiddelene for å stoppe utbruddet. Ebola er svært dødelig, 

og enda mer skremmende en Covid. 

Avgangselevene på barnehjemmet hadde sin siste 

eksamen nå i november, og alle venter spent på 

resultatet. Resultatet vil blant annet avgjøre hvilken 

ungdomsskole de kan komme inn på. Nå vil 

flesteparten av disse elevene bo på boardingschool 

og bare komme hjem til barnehjemmet i feriene sine. 

Mange av barna har bare et ønske for fremtiden og 

det er å få fortsette på skole og få seg en utdannelse. 

Videreutdanning er svært kostbart og stiftelsens 

muligheter til å betale for høyere utdanning er i dag begrenset. Vi søker derfor 

samarbeidspartnere som ønsker å bidra til å gi barna utdanning utover grunnskole. 

De siste årene har stiftelsen videreutviklet blandingsjordbruket ved barnehjemmet. Her er vi 

nå selvforsynt med blant annet mais, bananer, kassava og søtpotet. I sesong har vi også 

tilgang på mye frukt og grønnsaker som; mango, avokado, tomater, papaya, ananas, 

jackfruit. Vi har også husdyr som kyr, geiter, griser og høner. Til stor glede for de voksne ved 

barnehjemmet har vi også begynt å dyrke kaffebønner.   

 

 

 

 

 

 

 

I Uganda har prisene på viktige matvarer og produkter økt veldig! Klimaendringer og krigen i 

Ukraina påvirker blant annet prisen på korn, matolje, såpe, sukker, ris og alle nødvendige 

varer i hverdagen. Dette betyr at stadig mer av pengene BCFSN samler inn går til mat til 

prosjektene i Uganda.  Prisene på drivstoff har også økt dramatisk og bensinprisene i Uganda 

er nå nesten som her hjemme. Dette har resultert i at det er dyrere å benytte 

kollektivtransport og at kostnadene ved varetransport har økt voldsomt. Dette kombinert 

med økte matpriser gjør at stiftelsen i enda større grad er avhengig av støtte til å drive 

prosjektene til beste for vanskeligstilte barn. 



I Katangaslummen har 180 barn gått på skole dette året. Lærerne gjør en fantastisk innsats 

under svært vanskelige forhold, og barna gleder seg til å gå på skolen hver dag. Familiene til 

barna er svært takknemlige for dette gratis tilbudet til barna. 

 

 

 

 

 

 

På First Lady School har vi hatt over 400 elever dette året og et stort antall av barna kommer 

fra Katangaslummen. En kombinasjon av betalende elever og barn fra Katanga gjør at skolen 

i stor grad selv lykkes med å finansiere lønnen til lærere, ansatte og øvrige kostnader. 

 

 

 

 

 

 

I år ønsker barna på barnehjemmet seg sko til skoleuniformen sin i 

julegave. Dette er en gave barna vil sette stor pris på. Vi håper så mange 

som mulig har lyst å hjelpe oss slik at alle barna kan få sko i gave.  

Barna i Katangaslummen vil som vanlig få med seg såpe, ris og sukker i 

gave hjem til sine familier.   

Vipps din gave til 76206 eller betal til kontonummer: 8580 10 26791. 

Gaven kan også bestilles på vår hjemmeside: 

www.bringchildren.com 

Ønsker du gavebrev sender vi deg gjerne dette. 

 

Tusen takk til alle skoler, barnehager, faddere, bedrifter og 

privatpersoner som også i år har støtte stiftelsens arbeid! Dere 

gjør en enorm forskjell for disse barna! 

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nyttår 

Gode ønsker fra Bring Children From Streets Norway 


