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Brug bank eller netbank

Børn i Afrika - kontingent, 
skoleprojekter, husbyggeprojektet, gaver:
Reg. /kontonr: 0111 5906851158

Masomo - støtte til handikappede, 
medicin, skolegang, møbler:
Reg./kontonr: 0111 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 skolesponsorat eller giver 
gaver er dit CPR-nr. nødvendigt for at 
Børn i Afrika kan indberette beløbet 
til Skat. 
Send i forbindelse med første indbe-
taling 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). 

Kontingent 2018

Enkeltpersoner ......100 kr.
Familier ....................150 kr. 

MobilePay 
 tlf. 5281 5264
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Josephine (37 år)  er katolik, og hendes arbejdsdag starter kl. 
5.30 med 30 minutters bøn, hvor hun takker Gud: ”Jeg er Gud 
taknemmelig for, at jeg har fået muligheden for at arbejde for 
Børn i Afrika, som gennem 17 år har hjulpet udsatte og sår-
bare børn i Uganda. Som de fleste andre organisationer har 
Børn i Afrika begrænsede ressourcer, men vi ville med glæ-
de hjælpe endnu flere børn i Uganda og rundt om i verden.”

Mand og weekendbørn
Josephine er gift med Richard, og sammen har de to børn, 
Dona på 6 år og Don på 9 år. I ferier og weekender er deres 
hjem dog fyldt med mange flere børn, da Josephine og hendes 
familie ofte har op mod 11 børn boende. Josephine fortæller: 
”Jeg elsker børn. Selvom det er dyrt i madvarer, er det altid 
sjovt og aldrig kedeligt. Derudover giver det mig mulighed 
for at støtte andre, hvor det er muligt.”

I hverdagene bor 5 af børnene, inklusiv Josephines biolo-
giske børn Don og Dona, hos Josephines forældre, som bor 
tættere på byen og dermed også på børnenes skole. Josephine 
og hendes mand støtter hendes forældre med penge til mad, 

Hvis du vil give gaver til vores samar-
bejdspartner Folkekirkens Nød-
hjælp i bank eller netbank skal du
overføre beløbet til reg. 4183 konto: 
605 2800, mrk: 500172 Afrika, Børn.

Vores medarbejder i Uganda
Børn i Afrikas projektmedarbejder Josephine Nakan-
wagi har arbejdet for organisationen de seneste 12 år. 
Hvem er Josephine, og hvordan er hendes dagligdag?

Præsentationen af Josephine er skrevet af hende selv og bearbejdet af Signe Foged

elektricitet og vand. 
På trods af at bør-
nene ikke bor der-
hjemme i hverda-
gen, ser de dem ofte: 
”Selvom vores børn 
bor hos mine forældre, skal vi stadig påtage os rollen som de-
res forældre. Vi henter dem i skolen 3 gange om ugen og har 
dem hjemme i weekenderne. Det er altid dejligt at have alle 
børn hjemme. Det giver os tid til at snakke med dem, høre 
hvordan deres uge har været, og hvordan det er gået i skolen.”

Mor og mentor
Resten af børnene - 6 børn i alderen 14 til 16 år - bor hos Jo-
sephine og Richard. Her hjælper de med de huslige pligter og 
laver indimellem frivilligt arbejde for Børn i Afrika. Børnene 
er så store, at de selv kan komme op om morgenen og gøre sig 
klar til skole, men Josephine sikrer sig alligevel altid, at de er 
vågne og klar til at tage i skole. Hun påtager sig med glæde 
rollen som både mor og mentor: ”Siden vi bor sammen med 
unge mennesker på 14-16 år, griber jeg indimellem mulighe-
den for at snakke med dem omkring vækst og udvikling - og 
opfordrer dem til at arbejde hårdt for deres fremtid.”

Når børnene er oppe og har hjulpet med at rydde op, spi-
ser de sammen morgenmad ved 8-tiden. Derefter starter Jo-
sephines arbejdsdag, som enten foregår på hjemmekontoret 
sammen med de to frivillige assistenter, Lucy og Jackie, eller 
ude i felten, hvor hun besøger Børn i Afrikas støttemodtagere 
i deres hjem eller på skolerne. Når dagen er slut, og aftens-
maden er spist, samles Josephine, Richard og alle børnene 
og beder sammen som en familie, før de går i seng: ”Vi tak-
ker Gud for den dag, der er gået, og beder om beskyttelse for 
natten,” fortæller Josephine.

Fritid og kirketid
Lørdag er der tid til fritids- og haveaktiviteter. Familiens have 
ligger omkring 15 km. fra deres hjem og bruges primært til 
at dyrke bananer, majs og bønner. Om søndagen går Jose-
phine og resten af familien i kirke, og det er særligt vigtigt 
for dem at komme i kirken på den katolske kirkes helligdage. 
I år faldt Josephines fødselsdag på Askeonsdag (red. 14. fe-
bruar), som er begyndelsen på de 40 dages faste op til påske 
og i den katolske kirke en vigtig påmindelse om menneskets 
forgængelighed og afhængighed af Gud. Hun fejrede derfor 
først sin fødselsdag sent på aftenen, efter fasten var brudt, 
og de havde været i kirke.

Josephine må på markedet for at købe Irish - som kartofler kaldes i Uganda - 
hjemme er der mange munde at mætte. 

Hjemme har Josephine mange gode hjælpere i hverdagen - alle børn hjælper til med det 
huslige arbejde.

Josephine Nakanwagi


