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Det er Børn i Afrikas formål at støtte forældreløse og dårligt stillede børn i Afrika med at få en grundlæg-
gende skoleuddannelse og en sund opvækst. Børn i Afrika ønsker at yde bistand så direkte som muligt 
og med så lave administrationsomkostninger som muligt. Børn i Afrika er godkendt af SKAT, således at 
bidragydere til skolesponsorater og andre støtteprojekter får skattefradrag. 

k Du vælger selv beløbets størrelse
k Indbetal på bankkonto 0111 7561 477 447

k Send mail til borniafrika@gmail.com 
med info om din indbetaling

Støt
Børn i Afrika

Foto: Birgitte Bech fra Børn i Afrikas bestyrelse uddeler skolemateriale på Truth Primary School i Lira, sommeren 2012

Ud fra princippet Make it simple let it grow startede Børn i Afrika i november 2007 Blyantsprojektet. Umid-
delbart tænker man ikke, at en blyant kan gøre en forskel i et barns liv, men sådan er det i Uganda.  
  Med Blyantsprojektet kommer vi vidt omkring i Uganda. Vi ønsker at nå skoler langt ude på landet, 
hvor det at hjælpe børn med at få blyanter og skrivehæfter er en nødvendighed for deres skolegang. Vi supple-
rer med skoleuniformer til børnene og undervisningsbøger til lærerne, for det er også vigtigt at gøre en forskel 
for lærerne, som i den grad mangler materialer til deres undervisning. Inspirerede og engagerede lærere giver 
glade børn, som er motiverede for at lære.
  Støtte til Blyantsprojektet er en ”engangs-støtte”, der bruges til skolematerialer og -uniformer. 
Skolematerialerne købes i Uganda, så den lokale handel også støttes. De indkøbte skolematerialer uddeles til 
udvalgte børn, der går i skole, men ikke har tilstrækkelige midler i familien til nødvendige skolematerialer og 
afgift for at gå til eksamen. Læs mere på www.borniafrika.dk/blyantsprojekt.

Blyantsprojektet i Uganda
Priseksempler:

k Skolebøger:  60 kr.   k Blyanter mv.:   60 kr.
k Skolerygsæk:   60 kr.   k Skoleuniform:  140 kr.


