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BBYG ET HUS  

En anpart koster 850 kr.   

Indbetal på bankkonto 

2348-5906851158

Familien blev fundet af medlemmer fra Kanyogoga landsbyens Råd, der dernæst 
informerede Racobao omkring denne families store sårbarhed. Herefter besøg-
te Racobao familien den 18. november 2020. Her fandt man ud af at enken Tere-
za bor med to børnebørn i et usselt hus opført med grene og mudder. Huset er 
fyldt med huller, toilet- og badeforholdene er uhumske og køkkenet har ingen 
dør. Det hele bliver vådt når det regner. Tereza har ingen fast indkomst og i det 
hele taget er levevilkårene meget dårlige for denne familie, samtidig med at hun 
er ca. 83 år og ikke har udsigt til at få en indkomst.

Det ældste barnebarn Joan Namugabo er 13 år og delvist lammet. Hun går i P6 
i Buyanja Primary School. Den yngste er Kuruthum Nakibugwe – en 7-årig pige 
der går i P1 i Kakiri Primary School.

Joan fortalte medarbejderen fra Racobao at hendes mor døde da hun var lille 
og at hun blev afleveret hos farmoderen fordi der ikke var andre til at tage sig 
af hende. Hendes far Micheal Ssazi døde i 2019 (søn af Tereza). Kuruthum fortal-
te at hendes far også er søn af Tereza og stadig er i live, hvorimod hendes mor 
er død.

www.borniafrika.dk                   www.facebook.com/borniafrika                  born iafrika@gmail.com

En særligt udsat gruppe af børn i Uganda er de børn, hvis forældre er døde eller syge af AIDS/HIV. I Rakai-distriktet, hvor Børn i Afrika 
samarbejder med organisationen Racobao,  har vi skaffet midler til nye huse til 26 familier. 40 anparter á 850 kr. er tilstrækkelige til et solidt 
murstenshus med senge, vandtank, latrin m. bad og køkkenhalvtag (udendørs konstruktioner så man undgår ild og røg inde i huset).

Et hus til Tereza
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Af Karsten Dam - karstendam30@gmail.com - formand, Børn i Afrika

Årets generalforsamling er planlagt til mandag d. 25. 
oktober kl. 19 i Vangede Kirkes lokaler (som de sidste 
mange år). Nu hvor diverse restriktioner forhåbentligt 
er helt overstået, kan vi mødes fysisk og forhåbentlig få 
en hyggelig aften. Som sædvanligt vil der være informati-
on og billeder efter selve generalforsamlingen.

Giv en gave til Børn i Afrika og få skattefradrag
Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver: Reg. /kontonr: 2348 5906851158 eller MobilePay 410067

Masomo - støtte til handikappede, medicin, skolegang, møbler: Reg./kontonr: 2348 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. ”kont” for kontingent eller blot ”gave” og dit BiA-nr., telefonnummer  eller CPR-nr. i teksten.

Jubilæer
I 2022 kan Børn i Afrika fejre sit 25-års jubilæum. Som 
mange af jer ved, startede det hele med en korturné 
i Danmark med African Childrens Choir i 1997. Vi ved 
endnu ikke hvordan vi vil fejre begivenheden – mere om 
det senere. Samtidig kan Folkekirkens Nødhjælp fejre sit 
100-års jubilæum og der vil i den forbindelse også foregå 
forskelligt rundt i landet. Se side 11.
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Et hus til Tereza

Indhold i dette nummer
I dette nummer kan du læse gode nyheder om en snar-
lig vaccine mod malaria, læse små beretninger fra 5 af 
de børn og unge vi støtter, høre nyt fra Masomo og 
om hvordan BiA har hjulpet i forbindelse med covid 
i Uganda.

Katakobas hus færdigt 
I løbet af sommeren har vi fået billeder af den endelige 
overdragelse af hus, indbo mv til Katakobas familie. Vi er 
derfor i fuld gang med at sælge anparter til Tereza (se 
historien heroverfor: en 83-årig enke som tager sig af 
to børnebørn).

Julemarked hos Jan og Jonna Kildebogaard
Information kommer senere. De er flyttet og den nye bolig har ikke plads til marked ….. de finder nok en anden løsning.
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4. Rådgivning og vejledning til børnene om forskellige em-
ner, især i forhold til familieliv, opvækst og udvikling.

5. Afholdelse af møder med lærere med henblik på gensidig 
rådgivning og støtte.

6. Klubdannelse på skolerne.

1. Uddeling af skole- og undervisningsmaterialer
Udbruddet af COVID-19 pandemien har påvirket alle sektorer 
verden over. I Uganda udføres vores aktiviteter væsentligst på 
skoler. Efter nedlukningen i 2020 udarbejdede Ministeriet for 
Undervisning og Sport en ny skolekalender for 2021 med nye 
indberetningsdatoer for de enkelte klassetrin som vist nedenfor.

Vi har måtte følge og tilpasse os den nye skolekalender, der 
blev fastsat af Ministeriet for Undervisning og Sport. Vi gen-
nemførte vores uddelinger i perioden 1. marts-15. maj 2021. 
For at undgå store forsamlinger inviterede vi i nogle områder 
skolernes repræsentanter hen til en centralt beliggende sko-
le, vi har således ikke været i fysisk kontakt med alle skoler. 
Vi efterlod også skole- og undervisningsmaterialer hos klas-
selærere til elever, som først skulle møde på andre datoer. På 
denne måde var vi i stand til at uddele 36 geometri-sæt til hver 
skole, som blev givet til P7 afgangseleverne for på den måde 
at ønske dem held og lykke og tilskynde dem til at udmærke 
sig ved at arbejde hårdt for deres afgangseksamener. Hver 
skole modtog endvidere en kasse med 288 bøger á 96 sider, 
150 kuglepenne og 150 blyanter. Skoletasker og hygiejnebind 
vil blive uddelt, når alle børn kommer tilbage i skole i august.

Sportsudstyr såsom bolde vil blive uddelt, når Ministeriet 
for Uddannelse og Sport igen tillader sportsaktiviteter. 
NB: Nogle af disse materialer bruges til at motivere eleverne 
på grundlag af en række parametre som f.eks. højt akademisk 
niveau, intelligens, punktlighed og andre former for disciplin. 
Lærere, hovedsageligt fra Kaliro distriktet, anmodede om, at 
eleverne på klassetrin P5-P7 får hæfter i A4-størrelse, da disse 
var mere praktiske og nemmere at holde styr på for eleverne i 
det ældre klasser, da de tager mange noter, hvorfor de nuvæ-
rende små hæfter hurtigt bliver udskrevne. 

Vi udvælger 50 sårbare børn fra hver skole med undtagelse af 
Bukoto Community Primary School. Udvælgelsesprocessen 
involverer både skolederen og klasselærerne på de enkelte sko-
ler. De udvalgte børn har første prioritet, men andre børn kan 
også modtage skole- og undervisningsmaterialer afhængigt 
af skolens elevtal og mængden af materialer, som er til rådig-
hed til uddeling. Skolerne er placeret i 6 forskellige distrikter 
i Uganda, nemlig Kampala, Wakiso, Lyantonde, Jinja, Igan-
ga og Kaliro distrikterne. I vores projekt vurderer vi skolerne 
efter deres udviklingsniveau og erstatter en skole med en an-
den, hvis der er en, som er mere sårbar. Formålet med dette 
er at nå ud til de mest sårbare og trængende børn i Uganda, 
for dermed at støtte og løfte uddannelsessystemet i Uganda, 
hvilket i det lange løb fører til forbedret vækst og udvikling. 
Vi har indtil videre vurderet og erstattet 5 skoler.

Vi målretter primært vores indsats mod skoler under Uni-
versal Primary Education, dvs. skoler der understøttes af re-
geringen, og som retter sig mod de mest sårbare børn. Disse 
børn har udfordringer, såsom ikke at have nok skole- og un-
dervisningsmaterialer. I visse tilfælde ender børnene med ik-
ke at komme til undervisningen, idet de ikke kan leve op til 
de krav skolerne stiller, hvilket netop er årsagen til, at vi går 
ind og støtter der.

Formål
• Hovedformålet med projektet er at hjælpe trængende børn 

med skole- og undervisningsmaterialer, således at de kan 
forblive i skolen.

• At støtte regeringens programmer under Universal Pri-
mary Education til fremme af uddannelse.

• At forbedre menstruationshygiejne og sundhed blandt 
pigerne.

• At øge idræt og fysiske aktiviteter, da de er nogle af de 
vigtigste elementer indenfor uddannelse, når det gælder 
om at udvikle elevernes talenter og give dem ro i hovedet. 

• At opbygge teamwork mellem elever, lærere og medlem-
mer af skolebestyrelsen for dermed at skabe et sundt og 
samarbejdsvilligt skolemiljø.

Vores væsentligste projektaktiviteter i  
Blyantsprojektet omfatter:
1. Uddeling af skole- og undervisningsmaterialer såsom bø-

ger, kuglepenne, blyanter, geometrisæt og skoletasker.
2. Uddeling af sportsudstyr, herunder fodbolde, netbolde og 

sportstøj.
3. Uddeling af genanvendelige hygiejnebind til pigerne.

Blyantsprojektet er i sit 14. år
Af Josephine Nakanwagi, BiAs medarbejder i  Uganda - oversat af Mette Herskind

2021 er det 14. år, hvor Blyantsprojektet løber. Projektet når nu ud til 27 skoler og 1330 
børn, som vist i nedenstående tabel, eller 11.372 børn beregnet som skolernes samlede 
elevtal. 
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Tabel 1 viser skolernes navne og placering samt antallet af 
elever, som Blyantsprojektet nåede ud til direkte. 
Privatskole = Priv    Offentlig skole = Off

1. Uddeling af skole- og undervisningsmaterialer
Tabel 2 viser fordelingen af skole- og undervisningsmateria-
ler pr. klassetrin pr. uddeling:

2. Uddeling af skoletasker
Vi uddelte 100 skoletasker til 3 St Lawrence Kalambi Prima-
ry School, Buyanja Primary School, Biwolobo Primary School 
og Gimbo Primary School. På alle skoler blev skoletaskerne 
uddelt efter behov. Nogle af modtagerne havde intet andet at 
opbevare deres bøger og andre ting i i skolen.

3. Uddeling af sportsudstyr
Vi kunne ikke uddele sportsudstyr, da sportsaktiviteter er ble-
vet suspenderet som følge af COVID-19 pandemien.

4. Distribution af majsmel
Vi planlægger at uddele majsmel til skolernes frokost, når bør-
nene fra de nederste klassetrin vender tilbage til skolen efter 
den lange COVID-19 lukning.

5. Interaktion med børnene/ Rådgivning og vejledning
Det lykkedes os at interagere med børnene, og denne proces 
hjælper os med at forstå de udfordringer, som nogle børn har 
både i skolen og hjemme. Processen hjælper også børnene 
med at åbne op, da nogle af dem ikke føler sig frie til at tale 
med deres lærere. Vi benytter lejligheden til at indgyde dem 
nyt mod, give dem værktøjer til at håndtere deres hverdag og 
opfordre dem til at arbejde hårdt, så de kan få en lys fremtid. 
I denne omgang var vores fokus hovedsageligt på COVID-19, 
hvor vi lagde vægt på korrekt brug af ansigtsmasker, afsprit-
ning, håndvask og at holde afstand til andre.

6. Klubdannelse
Vores modtagere danner Børn i Afrika klubber på deres skoler 
med det formål at arbejde hen mod et fælles mål for skolen. 
Disse klubber hjælper dem til at arbejde som et hold, være
innovative og lave frivilligt arbejde.

Vi håber, at vi kan belønne de bedste klubber, men dette 
afhænger af de tilgængelige ressourcer.

Resultater:
• Vi uddelte skole- og undervisningsmaterialer til forskel-

lige skoler.
• Vi uddelte 972 geometrisæt til P7 afgangseleverne for 

2021.
• Ved at efterlade nogle hæfter på skolekontoret gjorde vi 

det muligt for eleverne at få en ny bog fra kontoret når 
en anden var brugt op.

• Værger, der ikke havde råd til tilstrækkelige skole- og 
undervisningsmaterialer, får hjælp fra Blyantsprojektet.

• Blyantsprojektet er blevet udvidet til 27 skoler med et 
samlet antal på 1330 elever tilmeldt projektet.

• Dannelse af klubber har hjulpet børnene til at være kre-
ative, innovative og arbejde som et hold. 

Udfordringer
• Vi har fortsat udfordringen med mange sårbare og træn-

gende børn, som vi endnu ikke er nået ud til. 
• På grund af COVID-19 har vi ikke som tidligere kunne 

nå ud til et stort antal børn, ligesom vi ikke har kunne 
invitere et lige så stort antal forældrerepræsentanter som 
før.

• Mange børn har brug for andet og mere end skole- og 
undervisningsmaterialer, men vi er begrænset i vores 
muligheder for at opfylde disse behov grundet utilstræk-
kelige midler. 

Påskønnelse
Skoleledelserne på de forskellige skoler, som vi er nået ud 
til, udtrykker deres oprigtige påskønnelse af al den støtte, 
som vi giver vores børn for at sikre dem en lys fremtid gen-
nem uddannelse. 

Konklusion
Vi vil gerne udtrykke vores oprigtige taknemmelighed over-
for alle vores kære donorer gennem Børn i Afrika Danmark 
for deres utrættelige indsats for at skaffe midler til trods for 
den udfordrende COVID-19 periode og dermed sikre, at vi 
kan fortsætte med at støtte Ugandas børn. Må Gud velsig-
ne jeres indsats, når vi arbejder sammen om at hjælpe børn 
i Afrika med at nå deres fulde potentiale. 
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Til alle Børn i Afrikas interessenter, især 
vores kære sponsorer og støtter.

Den anden bølge af COVID-19 blev efterfulgt af direktiver fra 
regeringen om udgangsforbud og lukning af skoler udover de 
mange begrænsninger af 7. juni 2021. Efterfølgende meddelte 
præsidenten den 18. juni 2021, at der blev indført total lock-
down i 42 dage.

Vores hovedformål var herefter:
• at støtte familier under lock-down i anledning af CO-

VID-19’s anden bølge
• at støtte familier med børn, som modtager støtte fra Børn 

i Afrika, og
• at ønske P7 afgangseleverne tillykke med deres 

eksamensresultater.

I perioden 20.-24. juni uddelte vi 400 kg majsmel og 200 kg 
ris til 60 trængende familier i Wakiso. Der blev udarbejdet en 
rapport med fotos, hvori modtagerne udtrykte deres taknem-
melighed for den hjælp, de havde modtaget.

Den 17. juli modtog vi den gode nyhed, at vi havde modtaget 
2.200.000 Ugandiske shillings til brug for indkøb af 600 kg 
majsmel og 200 kg ris til uddeling blandt 100 sårbare famili-
er, herunder familier med børn, der modtager støtte fra Børn i 
Afrika, i det omfang vi kunne få kontakt til dem. Denne udde-
ling fandt sted mellem den 18. og den 23. juli 2021. Hver fami-

lie modtog 3-5 kg majsmel og 2-3 kg ris afhængigt af familiens 
størrelse. For at undgå for store forsamlinger og en yderligere 
spredning af COVID blev familierne bedt om hovedsageligt at 
sende børn for at hente fødevarepakkerne på kontoret. 

En anden gruppe som modtog fødevarer, var de gamle, som fik 
fødevarepakkerne bragt til deres hjem af frivillige. 

Vi uddelte også fødevarer til boda-boda-chauffører [en bo-
da-boda er en motorcykeltaxa]. Vi udvalgte tre stationer, hvor 
de respektive stationsledere hver udpegede 20 chauffører, som 
havde særligt stort behov for hjælp [red.: baggrunden for det-
te er, at boda-boda-chaufførerne, som typisk er énmandsfor-
retninger, har været særligt hårdt ramt økonomisk under CO-
VID-19 pandemien, pga. det ugandiske forbud mod offentlig 
transport, men alligevel har stillet sig til rådighed for at hjælpe 
Børn i Afrika med at transportere og udlevere fødevarehjælpen].
Vi har kunnet få kontakt til 30 af vores støttemodtagere, ud af 
dem var 10 af dem P7 afgangselever, der tog deres afgangsek-
samen (PLE) i 2020. Vi ønskede dem til lykke med en kage og 
ved at give dem andel i den ekstra fødevarehjælp. De fik mulig-
hed for at dele deres erfaringer med hinanden – bl.a.  de fordele 
og ulemper, som de står overfor under lock-down. De kunne 
også dele hvilke aktiviteter, de deltager i under lock-down, gi-
ve hinanden gode råd og lære fra hinandens erfaringer. Nog-
le af de aktiviteter, som de deltager i, er landbrug, fletning af 
kurve og måtter, salg af mad f.eks. samosas, fremstilling af 
papirsposer og pasning dyr som grise, geder osv. Vi gennem-
førte nogle rådgivningssessioner, som gav børnene mulighed 
for at få hjælp til nogle af deres udfordringer. 

LOCK-DOWN - 2. FØDEVAREUDDELING - JULI 2021
600 kg majsmel og 200 kg ris til 100 trængende familier

Af Josephine Nakanwagi, BiAs medarbejder i  Uganda - oversat af Mette Herskind

Alle modtagerfamilier er glade og værdsætter i høj grad den hjælp de har fået.
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Statens Serum Institut (SSI) har i en pressemeddelelse fra juli 
2021 fortalt om et igangværende projekt med udvikling af en 
vaccine mod malaria. Det er godt nyt for de mange afrikanske 
lande der er så hårdt ramt af sygdommen. Den alvorligste form 
for malaria er årsag til ca. 500.000 dødsfald årligt og ca. 95% af 
disse dødsfald, forekommer blandt børn under fem år i Afrika 
syd for Sahara. Den indledende kliniske afprøvning af den nye 
vaccine påbegyndes i slutningen af 2021 og forventes afslut-
tet i 2022 og projektet 
ledes af professor Mi-
chael Theisen fra SSI. 
Foreløbigt har vacci-
nen vist meget gode 
resultater anvendt på 
mus og rotter. Nu ven-
ter afprøvning på fri-
villige forsøgsperso-
ner og man håber så 
at kunne producere 
vaccinen indenfor de 
næste 5-10 år. Projek-
tet støttes i øvrigt af 
bl.a. EU.
Ideen i dette projekt er 
at forhindre parasitten 
i at formere sig inde i 
myggen. Da man jo 
af gode grunde ikke 
kan vaccinere myggen 
selv, foregår det på den måde at befolkningen bliver vaccineret 
så de danner antistoffer som myggen kommer til at opsamle, 
sammen med det blod den jo er ude efter. Hvis personen er in-
ficeret med malariaparasitten, vil myggen også få disse med i 
sit måltid. Men i forhold til nu, vil de antistoffer som kommer 
med, forhindre parasitten i at formere sig videre i myggen og i 
det menneske som myggen stikker næste gang den er sulten. 
Alt i alt vil man derfor med denne vaccine på lidt længere sigt 
forhindre malaria i at sprede sig, hvorimod det enkelte menne-
ske som bliver vaccineret, ikke er beskyttet. Man skal derfor 
kombinere den nye vaccine med andre midler til beskyttelse 

Vaccine mod Malaria måske på vej

Af Karsten Dam

af dem, der allerede er syge med malaria. Der er også gang i 
udvikling i en mere traditionel vaccine som beskytter den en-
kelte person mod at blive syg, hvis vedkommende bliver infi-
ceret via stik fra en malariamyg.

En af grundene til at de små børn ofte bliver hårdt ramt, er 
sygdommens udviklingsforløb. Barnet får feber den ene dag, 
men næste dag er den måske væk. Så går der et par dage og 

barnet får igen feber 
– måske højere. Og-
så den kan forsvinde 
og på den måde går 
der måske adskilli-
ge dage inden barnet 
bliver alvorlig syg og 
bragt til en klinik som 
måske kan ligger 50 
km væk fra hjemmet. 
Hvis barnet kommer 
for sent i behandling, 
kan det få hjernema-
laria, miste bevishe-
den og i sidste ende 
- livet. Barnet risike-
rer også at få alvor-
lig blodmangel som 
ligeledes kan være 
livstruende. 

Malaria bekæmpes med præcis diagnostik og hurtig behand-
ling samt systematisk myggebekæmpelse. Den simpleste form 
for malariabeskyttelse hos de enkelte familier er et myggenet 
spændt ud over sengen om natten – myggen er nemlig kun ak-
tiv i de mørke timer. Børn i Afrika har ofte delt myggenet ud 
til fattige familier i de områder vi arbejder.
 

Kilder: Ritzau og SSI
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Lawrence Nyombi
Mit navn er Lawrence Nyombi 
og jeg er 16 år gammel. Jeg har 
fået støtte fra Børn i Afrika si-
den tredje klasse da jeg var 9 
år gammel. Jeg havde ikke mu-
lighed for at vokse op sammen 
med mine forældre, fordi min 
far døde og min mor giftede sig 
igen. Jeg fandt aldrig ud af hvor 
min mor var flyttet hen! Jeg bo-
ede så hos min tante, der for-
skelsbehandlede børnene. Jeg 
var den der skulle arbejde mest. 
Inden jeg gik i skole, skulle jeg 
hente vand i brønden, vaske op 
og gøre området rent. Heldigvis 
mødte jeg Josephine (red.: vo-
res medarbejder) og delte mine 
bekymringer med hende. Hun 
rådgav mig på bedste vis og i 
dag har jeg det meget bedre. 
Jeg takker Børn i Afrika man-
ge gange og er nu i gang med 
at lære at svejse (også her i covid-perioden). Jeg kan godt lide 
hvad jeg laver og efterhånden vil jeg blive bedre til arbejdet. 
Min drøm er at åbne mit eget lille værksted!

Jeg er også gået i gang med at plante diverse ting i det styk-
ke land som min far efterlod os: bønner, majs og sukkerrør. 
Jeg har venner i landsbyen som hjælper mig med markerne 
og jeg betaler dem nogle småpenge for at hjælpe – penge som 
jeg tjener ved de små svejseopgaver jeg udfører.

Endnu engang takker jeg Børn i Afrika for hjælpen med 
skolepenge og den rådgivning jeg har fået. Må Gud velsigne 
jer altid!

Alex Kasozi
Mit navn er Alex Kasozi og jeg er 20 år gammel. Jeg går på 
«Buganda Royal institute of Business and technical educati-
on« og regner med snart at få diplom som bygningskonstruk-
tør. Det har bestemt ikke været let at gennemføre skolegang 
og uddannelse: min far døde og min mor mistede sit job og 
stod uden indtægt. Jeg gik i gang med at hjælpe rundt omkring 
med byggeopgaver samtidig med at jeg passede mine kani-
ner. Men så fik jeg kontakt til Børn i Afrika gennem en ven 
som allerede blev støttet af BiA. Jeg blev nu støttet fra Senior 
3 og videre frem og er virkelig glad for den støtte jeg fik – og-
så gennem personlig vejledning og rådgivning fra Josephine.

Efter Senior 4 startede jeg på den tekniske uddannelse. I 
begyndelse var jeg ikke så tilfreds, idet min drøm var at blive 
arkitekt. Men jeg har nu indset at den erfaring og praktisk vi-
den jeg får på byggepladser, på langt sigt kan hjælpe mig til 
at nå frem til min drøm om at blive arkitekt. I ferierne arbejder 
jeg som hjælper på forskellige byggeprojekter og tjener mel-
lem 10000 og 20000 UGS om dagen (red.: ca. 20 til 40 kroner).

Jeg takker ”tante Josephine” og betragter hende som min 
anden mor. Sammen med min ven Robert lod hun os bl.a. ar-
bejde selvstændigt på et byggeprojekt i Kakiri som gav os 
god erfaring og som  kan hjælpe os med at blive anbefalet til 
andre jobs.

Jeg sender stor tak til Børn i Afrika, som støttede os med 
skolepenge, skolematerialer og rådgivning. Personligt kan jeg 
sige, at uden BiA var jeg ikke kommet så langt som jeg er. Må 
Gud velsigne jer alle – især ”Mummy Birgitte” (Birgitte Bech) 
som altid besøger os i Uganda. Jeg takker for den mulighed 
jeg fik for at blive en del af BiA, fordi jeg har lært en masse: 
moralsk, åndeligt, socialt og økonomisk!

Oversættelser: Karsten Dam / Mette Herskind

5 UNGE FORTÆLLER

Lawrence NyombiAlex foran et hus, som han er med til at bygge
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Sharon Namuyombya
Mit navn er Sharon Namuyombya, jeg har lige afsluttet S.6 og 
har derfor ferie. Jeg er støttemodtager hos Børn i Afrika un-
der The Pearls programmet. 

Da jeg havde afsluttet mine eksamener den 26. april 2020, 
tog jeg hjem og forsøgte at finde ud af, hvad jeg skulle bruge 
min ferie på, men jeg kunne ikke rigtigt komme på noget. Jeg 
søgte råd hos Sarah Nanjuju, som også er støttemodtager hos 
Børn i Afrika, og som er på sit sidste år af uddannelsen til læ-
rer. Sarah foreslog at arbejde på kontoret og bo hos tante Jo-
sephine, fordi hun selv skulle tilbage til sin uddannelse. Jeg 
fulgte hendes råd og besluttede at rejse til Wakiso fra Lyan-
tonde. Desværre nåede jeg kun at være der i 2 uger, før præ-
sidenten iværksatte den 2. lock-down på grund af den anden 
bølge af Covid-19.

På tidspunktet for lock-down havde Don og Dona egent-
lig planer om at vende tilbage til skole, men det kunne nu ik-
ke lade sig gøre. Selvom vi blev påvirket af lock-down, har 
vi også delvist nydt godt af den, f.eks. i forhold til min dagli-
ge planlægning. Jeg vågner kl. 07.20, beder, gør mig i stand, 
ordner mit soveværelse, og så begynder jeg på husarbejdet, 
f.eks. gulvvask og madlavning, mens jeg passer kunderne i 
min butik. Efter at have lavet frokost kunne jeg se, at jeg ik-

Donald Emmanuel Wanzala
Mit navn er Donald Emmanuel Wanzala, jeg studerer på Na-
mirembe Parents Primary School, jeg er 12 år og fylder 13 i 
år. Når jeg vågner om morgenen, beder jeg, børster tænder 
og tager et bad. Efter badet drikker jeg varmt vand. Efter at 
have drukket varmt vand, går jeg ud for at muge i svinestien.

Da præsidenten iværksatte lock-down, blev alt lukket, bort-
set fra enkelte ting som bl.a. boda-boda motorcyklister, vare-
vogns- og lastbilchauffører, supermarkeder og detailbutikker 
som vores. Det var udfordrende, men vi havde ikke noget at 
lave, så min mor købte tre grise til mig for at holde mig ak-
tiv. Jeg elskede ideen, og jeg blev så glad. Jeg nyder at passe 
grisene, og nu er en af dem drægtig. Hvis alt går godt og med 
Guds nåde, har jeg planer om at købe en ko i fremtiden efter 
at have solgt smågrisene. 

Jeg har udfordringer som mangel på mad til grisene, og 
nogle gange stikker grisene af fra svinestien og ødelægger 
andre menneskers ting, så jeg skal sørge for, at døren er or-
dentligt låst, så jeg ikke bliver nødt til at give op. Jeg har lært 
så meget af Covid-19 perioden, og jeg håber, at andre børn 
også har lært noget.

Jeg vil råde andre børn til at finde på noget at lave og ik-
ke være dovne. Kort sagt: Hårdt arbejde gør ondt, men det 
betaler sig.

Donata Asumpta Wanzala
Mit navn er Donata Asumpta Wanzala, jeg er 9 år gammel og 
går i P.4 på Pearls Legacy Junior Academy.

Når jeg vågner om morgenen, beder jeg og siger god mor-
gen til mine forældre, derefter børster jeg tænder, så tager mit 
sjippetov og begynder at sjippe. Når jeg har sjippet, løber jeg 
20 gange hen til porten og tilbage. Efter at have løbet tager jeg 
noget varmt vand at drikke og går i gang med at hjælpe med 
det daglige arbejde som at vaske køkkenredskaber, gøre rent 
i huset, muge ud ved grisene og arbejde i butikken. Når vi alle 
sammen er færdige med morgenarbejdet, spiser vi morgenmad 
og går derefter i gang med at repetere vores pensum. Efter at 
have repeteret beder vi vores klokken-3-bøn, og så spiser vi 
frokost. Efter frokost vi har lidt tid til at lege.

Det jeg har lært af denne Covid-ferie er, at vi skal arbejde 
hårdt for vores fremtid. Jeg har lært at sælge varer i butikken, 
og hvordan man bruger en vægt. Min mor har lovet at købe 
nogle kyllinger til mig, som vil begynde at lægge æg.

Jeg vil råde andre børn til at arbejde hårdt ved at hjælpe 
deres forældre med husarbejdet og ved at læse i deres bøger.

ke havde travlt, og derfor besluttede jeg at købe en bog med 
titlen “Business Communication Skills” (lærebog i erhvervs-
kommunikation), som jeg kunne læse i min fritid. Trods det 
følte jeg stadig, at jeg ikke kunne holde mig fuldt beskæftiget, 
så jeg besluttede at etablere en gruppe for grundskoleelever, 
som jeg kan undervise i deres fritid, og det er, hvad jeg nu la-
ver om aftenen for at motivere børnene for skolearbejde og for 
at holde mig selv beskæftiget og aktiv.

Så det, jeg kan sige til mine kammerater, er, at uanset hvor 
meget vi er blevet påvirket af Covid-19, kan vi stadig gøre no-
get for at holde os beskæftiget. Selv hvis du ikke tjener noget 
særligt ved det, vil du lære af det, og det vil give dig forskelli-
ge praktiske erfaringer, og måske vil andre endda få nytte af 
det, og det kan give nye muligheder. 

Tak, Børn i Afrika.

Donald og hans gris

Donata bager pandekager.

Sharon og hendes elever. Sharon deler sin uddannelses-
erfaring med andre støttemodtagere
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Af Jonna Kildebogaard, Masomo-projektet

Jeg har været i Uganda i juni, juli og igen i september. Der er forskellige restriktioner, som ændres og giver 
forvirring. Reglerne bliver derfor ikke helt overholdt. Der er stadig udgangsforbud, men det klares med lidt 
penge til politiet, hvis man bliver stoppet. Dog har barer ikke lov at have kunder om natten.  De mennesker, 
som arbejder med børn, har 1. prioritet når der skal vaccineres. Dernæst er man startet i slummen. Der er 
tilfælde af dødsfald efter vaccinationerne, men ikke mange indberetninger. Hvor der tidligere var stor man-

gel på ilt til behandling af de indlagte, er der nu igen tilstrække-
ligt. Der er også Corona medicin på markedet, og det hjælper til-
syneladende ved vejrtrækningsproblemer. Heldigvis bliver færre 
syge. Hvor mange, der har været smittede, er uvist. En test ko-
ster mellem 250 - 500 kroner, og de færreste har penge til testen.
 
Det altoverskyggende problem er sult. Der er sådan set mad nok 
i Uganda, men mange har ikke penge at købe for. Det har især 
ramt den store gruppe mennesker, som tidligere har solgt tomater, 
chapati, hårdkogte æg eller andet på gaden om dagen, og grillet 
kødstykker om aftenen. De har tjent til mad og husleje, men un-
der nedlukningen har der ikke været kunder. Masomo har hjulpet 
så mange, det har været muligt. Familier med mange børn har 
fået pakker med 10 kilo majsmel, 10 kilo ris, 5 kilo bønner, olie, 
sæbe og 3 kilo sukker. Hver pakke har kostet omkring 200 DKK.
 
Den længe ventede solcelledrevne vandpumpe er færdig, og sko-
len i Bombo har nu rent vand til både eleverne og befolkningen 
omkring skolen. Jeg glæder mig til snart at kunne starte nye pro-
jekter. En fattig skole i Nsambia tæt ved Kampala mangler toi-
letter til eleverne og personalet. Uden for skolen findes ødelagte 
toiletter, hvor alt flyder, og som folk i området bruger. Det er den 
eneste mulighed, hvis skolen ikke får bygget nye. Budgettet for 
nye toiletter ligger på omkring 25.000 DKK. Køkkenet er ligele-
des i en forfærdelig stand, men det er dog ikke sundhedsfarligt.
 
Det er stadig lidt besværligt at rejse. På trods af vaccinationer 
skal man ved afrejse have en negativ PCR-test, som ikke må 
være mere end 72 timer gammel ved ankomst til Entebbe. Retur 
fra Entebbe skal man møde 4 timer før afrejse med en printet ny 
negativ test. Jeg har aldrig set så mange mennesker i kø, og jeg 
tror ikke, at alle nåede flyet.
 
Det er fantastisk at møde afrikanere, som gennem årene har 
mødt mange vanskeligheder. De er vant til at kæmpe, og bliver 
ikke slået ud, men kæmper videre. Præsidenten lovede at give 
ca. 200 kr. til de trængende. Det fik de aldrig, men til gengæld 
fik alle 426 parlamentsmedlemmer udbetalt hvad der svarer til 
365.000 DKK - til en ny bil! 

Godt nyt fra Uganda
Så er der endelig godt nyt fra Uganda. Børnene i første, anden, tredje 
og fjerde klasse starter igen den 13. september. Derefter følger senior 1, 
2, 3, og 5. Der er stadig lidt uklarhed om de andre klasser. Alle børn kan 
derefter rykke et klassetrin op i det nye år. Undervisningen har været af-
brudt flere gange, så hvordan det vil gå med et stort hul i undervisnin-
gen, er svært at forestille sig.
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VÆR MED TIL AT FEJRE 
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

Læs om Læs om 100100-års jubilæum på www.nødhjælp.dk/-års jubilæum på www.nødhjælp.dk/100100aaraar

Folkekirkens Nødhjælps historie begynder efter Første Verdenskrig, hvor sult og nød hærger i Europa, og mange søger til kirker for at 

få hjælp. Opgaven er derfor påtrængende, da kirkefolk i august 1922 mødes i København for at organisere en fælles hjælp. Kort efter er 

den første internationale hjælpeindsats uden for landets grænser sat i værk. 

100-års jubilæum i 2022 er en historisk milepæl. Som den ældste nødhjælps- og udviklingsorganisation med danske rødder, fejrer vi 

ikke alene 100 års arbejde med håb og handling som varemærke. Vi fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært udviklingsarbejde 

gennem hundrede år. 

Hele 2022 står i jubilæets tegn 
I gennem hele året vil vi markere 100 års historie og stille skarpt på de udfordringer, der venter forude. 

Der er allerede datoer på en række arrangementer: jubilæumsgudstjenester i domkirkerne, Alsang med Folkekirkens Ungdomskor på 

høj- og efterskoler, 100-års sogneindsamling og meget mere. 

INVITATION - Kom med i JUBILÆUMSKALENDEREN
I en landsdækkende 2022-kalender, samles alle arrangementer – og der er plads til både større og mindre! På en enkel måde vil 

samarbejdspartnere, skoler, kirker og andre lokale grupper lægge arrangementer op.

Vi håber, at vi sammen kan bringe jubilæumsfejringen ud i hele landet:
●  Fællessang & koncert
●  Debat & foredrag
●  Mad & marked
●  Gudstjeneste
●  Andet

Folkekirkens Nødhjælp er historien om, at det er muligt at vække håb - gennem handling. 

Send os en mail på: 100aar@dca.dk eller kontakt

Birthe Juel Christensen: bjc@dca.dk eller mobil 29 70 06 32, hvis I vil være med eller har spørgsmål.

Birgitte Qvist Sørensen
Generalsekretær, Folkekirkens Nødhjælp
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Regnskab 2020

Forslag til budget 2022
Indtægter Udgifter

Skolesponsorater 163.000         Skoleprojekter
Sponsorater Bukoto School 15.000            

Masomo 600.000         Pearl Choir Children Support 62.000            
Sponsorater andre skoler 106.000         

Penalhusprojekt 8.000               
Masomo 594.390         

Husbygningsprojekt 36.000            
Penalhusprojekt 37.000            

Racobao workshops 3.000               
Husbygningsprojekt (1 hus) 36.000            

Studietur 272.000         
Racobao workshops 11.000            

Gaver og gavebreve 90.000            
Countinous skills program 17.000            

Fonde 20.000            
Studietur 272.000         

Kollekt mv. 2.000               
Administration Uganda

Kontingenter 54.000            Projektrelaterede 73.450            
Administration 39.550            

Tipstilskud 66.000            
Administration Danmark

Folkekirkens nødhjælp 10.000            Administration 25.075            
Tilsynsrejse 10.000            
Medlemblad 24.000            

Indtægter i alt 1.324.000     Udgifter i alt 1.322.465     

Resultat 1.535               

Resultatopgørelse for Børn i Afrika 01.01.2020-31.12.2020 Balance for Børn i Afrika pr. 31.12.2020

Note Indtægter Note Udgifter Note Aktiver
Skolesponsorater 162.900      Skolesponsorater Beholdning DK

Sponsorater Bukoto School 3.759         Masomo konti 14.051      
Masomo 596.734      Pearl Choir Children Support 37.308       Øvr. Konti i DK inkl. Mpay 476.640    

Sponsorater andre skoler 42.684       I alt 490.691    
Penalhusprojekt 7.950          Projektudgifter 25.677       

Beholdning UG
Husbygningsprojekt 67.150        Masomo BIA beholdning UG 15.698      

1 Aktivitet 802.440     Studietur beholdning UG 5.123        
Racobao workshops 3.000          Projektudgifter 4.587         Masomo beholdning UG 735           

I alt 21.557      
Gaver og Gavebreve 93.702        Penalhusprojekt

Aktivitet 31.280       Tilgodehavender
Kollekt mv. 2.000          2 Projektudgifter 9.629         Tipsmidler 65.857      

Studietur 5.400        
Kontingenter 51.595        Husbygningsprojekt I alt 71.257      

Aktivitet 35.268       
Tipstilskud 65.857        2 Projektudgifter 6.419         AKTIVER I ALT 583.504    

Folkekirkens nødhjælp 10.000        Racobao Workshops
Aktivitet 3.534         Passiver

Diverse indtægter 721             2 Projektudgifter 3.210         Egenkapital
Egenkapital primo 646.215    

INDTÆGTER I ALT 1.061.609   2 Administration Uganda 57.472       4 Årets resultat 70.211-      
Ialt 576.004    

Administration Danmark
3 Administration 31.439       Kreditorer

Tilsynsrejse 13.352       Revision (anslået) 7.500        
Medlemsblade 23.762       Forudbetaling af støtte mv. -            

Ialt 7.500        
UDGIFTER I ALT 1.131.820  

PASSIVER I ALT 583.504    
ÅRETS RESULTAT 70.211-       

Noter til resultatopgørelse Noter til balancen

Note 1 Masomo Note 4 Egenkapital primo
Skolepenge, uniformer mm. 148.383      Masomo 225.605    
Anden uddannelse 47.583        Studietur 10.524      
Medicin 30.891        Ikke øremærket 410.086    
Personlig støtte 347.979      646.215    
Udstyr (fx solceller) 142.179      
Byggeri og vedligehold 75.188        Egenkapital ultimo
Gaver fra sponsorer 7.971          Masomo 14.786      
Ikke kategoriseret 2.267          Studietur 10.524      

802.440      Tipsmidler 65.857      
Ikke øremærket 484.837    

Note 2 Projektugifter 576.004    
Transportudgifter 16.933        
Løn og skat 47.259        

64.192        

Skolesponsorater 40%
Penalhusprojekt 15%
Husbyggeri 10%
Administration 35%

Note 3 Administration
Revisor 7.875          
Indsamlingsnævnet 10.200        
Abonnomenter/kurser 1.200          
Forsikring 2.339          
Software 6.892          
Transportgodtgørelse 448             
Differencer 165             
Diverse adm 319             
Renteindtægter 1                 
Gebyr Bank 2.001          

31.439        
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Generalforsamling  2021

Foreningen Børn i Afrika
Indkaldelse til generalforsamling mandag d. 25. oktober 2021 kl. 19.00
Generalforsamling afholdes i mødelokaler i 
Vangede Kirke, Vangedevej 50, 2820 Gentofte 

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens årsberetning for foreningen
4. Godkendelse af regnskab.
5. Bestyrelsens eventuelle forslag til projekter og aktiviteter for det kommende år
6.  Andre indkomne forslag.
 Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 11. oktober. 
 Send til borniafrika@gmail.com
7. Godkendelse af bestyrelsens forslag til budget og kontingent for det kommende år 
8. Valg af kasserer og revisor for 1 år.
 Den valgte kasserer er medlem af bestyrelsen for et år.
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2 år. 
 3 medlemmer er på valg. 
10. Valg af en suppleant. Valgperioden er 1 år.
11. Masomo udpeger et medlem af bestyrelsen for 1 år.
12. Eventuelt. Under dette punkt kan der ikke træffes beslutninger.

Kun medlemmer af foreningen, der har 
betalt kontingent for 2021 er adgangs-
berettigede. Kontingent kan evt. betales 
samme aften.

Foreningens vedtægter kan læses på 
www.borniafrika.dk/aarsrapporter.php

    

  

Giv en gave til Børn i Afrikas arbejde - og få skattefradrag
BRUG NETBANK eller MOBILEPAY 410067

Børn i Afrika - kontingent, skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver: Reg. /kontonr: 2348 5906851158

Masomo - støtte til handikappede, medicin, skolegang, møbler: Reg./kontonr: 2348 6448983690

HUSK altid at skrive formål, f.eks. ”kont” for kontingent eller blot ”gave” og gerne BiA-nr. eller CPR-nr. i teksten. Har du skolespon-
sorat eller giver gaver er dit CPR-nr. nødvendigt for at Børn i Afrika kan indberette beløbet til Skat. Send i forbindelse med første 
indbetaling en mail med CPR-nr. og navn, adresse og tlf. til os på borniafrika@gmail.com (Hvis du ikke ønsker at skrive dit CPR-nr., så 
skriv dit navn og gerne fødselsdato på indbetalingen). 

Vil du være med til at skabe håb for verdens fattigste og mennesker i nød og støtte  
Folkekirkens Nødhjælp, som er samarbejdspartner med Børn i Afrika, kan du sende  

din donation til bank/giro: 4183-605 2800 mrk. 500049 eller MobilePay 2020

BØRN I AFRIKA
Richard Mortensens Vej 170
DK-2300 København S

Tlf. +45 2990 5009
CVR: 2801 8754 
ISSN: 1904-6308
www.borniafrika.dk
born iafrika@gmail.com

Ansvarshavende redaktør: Karsten Dam.  Layout: Erik Foged. Forside: Karsten Dam.

BESTYRELSE
Karsten Dam, formand - tlf. 2990 5009 - karstendam30@gmail.com 
Birgitte Bech, næstformand - tlf. 2617 9710 - bech.birgitte@gmail.com
Asta Espedal, kasserer - tlf. 4220 1887 - astaespedal@gmail.com     
Lars Ravn,  bestyrelsesmedlem - tlf. 2488 9183 - larsravn62@gmail.com
Kristin Espedal,  bestyrelsesmedlem - tlf.  6184 9693 - kristin@espedal.dk
Kathryn Tegner,  bestyrelsesmedlem - tlf. 6133 8077 -  kat.tegner@gmail.com
Elsa Tromborg, bestyrelsesmedlem - tlf. 2255 4017 - elsatrom@hotmail.com
Jonna Kildebogaard, bestyrelsesmedlem for Masomo  - tlf. 2536 9413 –  jonna@kildebogaard.dk
Suppleanter: Jan Kildebogaaard og Torben Freese

Efter selve generalforsamlin-
gen. vil der som sædvanligt 

være information og billeder.


