Kjære faddere og andre støttespillere

Her kommer en liten sommerhilsen fra stiftelsen Bring Children From Streets.

På barnehjemmet vårt går livet sin vante gang og
barna har det bra. Gledelig for alle var det da vi ved
skolestart i februar åpnet den nye barnehagen som er
bygget ved siden av barnehjemmet. Her har vi
babyclass, middleclass og topclass som er
barnehagen, samt undervisning for de yngste
klassene på barneskolen. De andre barna på
barnehjemmet går på offentlig skole i påvente av at alle klasserommene våre skal bli ferdige.
Da vil vi ha vår egen skole rett ved siden av barnehjemmet. Her bygger vi også en sovesal og
et kjøkken, slik at vi også kan tilby flere barn fra slummen å flytte hit for å gå på skole.
Skolen er også et alternativt tilbud til landsbybarna, den offentlige skolen er overfylt, i dårlig
forfatning og har ikke alltid like stor kvalitet på undervisningen.

Bygging av barnehagen har ført til at vi har bedre plass i husene våre, noe som er bra når alle
ungdomsskoleelevene kommer hjem i skoleferien. De bor på skolen de går på og er hjemme
etter hvert semester. Et av rommene er nå lekerom og barna storkoser seg her😊

I Katanga slummen har vi hatt noen små utfordringer denne våren. Myndighetene ønsker ikke
å ha blanding av barnehage og skole i samme bygg. Derfor måtte vi sende hele P2, vår
andreklasse, på en skole utenfor slummen. Dette medfører selvfølgelig ekstra kostnader da
alle må betales skolepenger for. Myndighetene tar ikke hensyn til at vi driver veldedighet, at
dette er en gratis skole og at uten dette tilbudet så ville ikke barna fått gå på skole. Det hele
har løst seg fint, men skulle du ønske å hjelpe oss eller vet om noen du kan verve til fadder for
et barn i slummen så er det til stor hjelp😊
Et av barna på vei hjem fra
skolen vår i slummen

En av elevene foran
skolearbeidet sitt

På MTG senteret er vi nå i gang med et dagsentertilbud tre dager i uken. Her får barna
helsesjekk, undervisning og ulike aktiviteter de kan delta på.

Barna på barnehjemmet og i slummen trenger alltid nye leker som; lego, duplo, treklosser,
biler og dukker. Hvis noen har slikt liggende som de kunne tenke seg å gi til barna våre er det
bare å ta kontakt med Hilde tlf 95042055. Bor du nærmt nok kommer vi gjerne og henter😊
Med dette brevet ønsker styret i Bring Children From Streets dere alle, en riktig god sommer.

