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skolesponsorat i Uganda

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

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. 

Skolesponsoraterne er rygraden i Børn i Afrikas arbejde i Uganda. Modsat andre organisationer bruger vi 
ikke kræfter og penge på at opretholde en kontakt mellem barn og sponsor, men lader alle pengene gå  til at 
støtte børnene. Vores lokale medarbejder har en god og hyppig kontakt til de skoler vi samarbejder med og 
sammen udvælges de mest trængende og fattige børn. Et skolesponsorat dækker udgifterne til skolepenge, et 
frokostmåltid, skoleuniform og skolematerialer, og er derfor en stor håndsrækning til et fattigt barn

Som sponsor vil du fra Børn i Afrika løbende modtage orientering om hvordan det går med vort skolear-
bejde gennem vort nyhedsbrev, som bliver tilsendt 3–4 gange om året.

Du kan være med til at hjælpe et barn i Uganda ved at tegne et Børn i Afrika-skolesponsorat til 150,- kr./md.

Et skolesponsorat koster 150 kr. om måneden

Indbetal på bankkonto 0111 5906 851 158
Kontakt Børn i Afrika for sponsorat 

på mail borniafrika@gmail.com



Om BiAs skolesponsorater

Det er Børn i Afrikas formål at støtte forældreløse og dårligt 
stillede børn i Afrika med at få en grundlæggende skoleuddannelse 
og en sund opvækst. Børn i Afrika ønsker at yde bistand så direk-
te 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. 

Du kan støtte Børn i Afrikas arbejde ved at indbetale et beløb 
til 0111 5906 851 158 og sende info om din indbetaling til borni-
afrika@gmail.com. Denne støtte er en ”ikke-øremærket” støtte, 
som vi sætter stor pris på at formidle videre til relevante projekter 
i Uganda. Vil du støtte Børn i Afrikas arbejde ”øre-mærket” er 
der forskellige muligheder:

Tegn et skolesponsorat, hvor du giver 150 kr. pr. måned og be-
taler hver måned/kvartal/halvår/årlig. Denne støtte giver forældre-
løse og dårligt stillede børn fra Kampalas slumkvarterer eller fra 

Vær med til at gøre en forskel

Ydeligere information på vores hjemmeside www.borniafrika.dk,
hvor du også kan betale støtte og kontingent.  

Medlemsskab af Børn i Afrika koster  
50 kr. for enkeltmedlemmer og 75 kr. for familier. 

Du kan henvende dig til Børn i Afrika på 
mail: borniafrika@gmail.com  eller tlf.  5281 5264.

landet mulighed for at gå i skole, idet beløbet dækker skolepenge, 
skolematerialer og -uniform mv.

Støt Blyantsprojektet er en ”engangs-støtte”, hvor du selv væl-
ger beløb, der bruges til indløb af skolematerialer og -uniformer 
i Uganda. De indkøbte skolematerialer uddeles til udvalgte børn, 
der går i skole, men ikke har tilstrækkelige midler i familien til nød-
vendige skolematerialer og  afgift for at gå til eksamen.

Støt Husprojektet er også er en ”engangs-støtte”, hvor du be-
taler 750 kr. til et konkret husbyggeri til en ekstrem fattig familie. 
Du får at vide, når byggeriet sættes i gang og modtager foto af 
familien foran huset, når det er færdigt. Børn i Afrikas husprojek-
ter har også en beskæftigelsesmæssig effekt, idet der bruges lokal 
arbejdskraft til byggeriet, der gerne står færdigt 6-12 måneder fra 
indsamlingen begynder.

Hvilke skolesponsorater har Børn i Afrika?
1. Almindeligt skolesponsorat, som gives til et ikke navngivent 

barn. Vi har i øjeblikket 67 skolesponsorater på Bukoto 
Community Primary School. Disse sponsorater dækker 
skolepengebetaling, frokost og en skoleuniform pr. år. Disse 
elever modtager også blyanter, skrivehæfter og geometrisæt 
fra Børn i Afrikas ”Giv en blyant”.

2. Skolesponsorat som gives til korbørnene fra ”The Pearl 
Choir” / turneen 2012. de er en hel speciel gruppe børn – 18 
børn - som vi vil følge, mens de går i Primary School. De går 
alle sammen på kostskole og det er dyrere end de sponso-
rater, som vi har på Bukoto Community School. Man er nødt 
til at have 2 sponsorater pr. barn for at kunne dække alle 
omkostninger i forbindelse med korbørnenes skolegang. Det 
er lykkedes Børn i Afrika af få 43 aktive sponsorater til disse 
korbørn. 

3. Skolesponsorater som BiA af historiske årsager har påtaget 
sig at håndtere for forskellige personer som er tilknyttet BiA. 
Vi kalder dem Special sponsored children. Desuden hjælper 
vi også herboende ugandere, der kender børn i Uganda, som 
de ønsker at støtte. 

   

Hvad koster sponsoraterne pr. år? 
De almindelige skolesponsorater koster 150 kr. og basissponsora-
terne til The Pearls Choir koster 200 kr.

Børn i Afrika er godkendt af SKAT og man kan derfor få skat-
tefradrag for skolesponsorater (og andre gaver til BiA). Hver per-
son kan i 2012 højst få fradrag for 14.500 kr. Du får fradrag for alle 
bidrag - også for beløb under 500 kr. 

Hvorfor er BiA mere glad for at få sponsorpenge  
til de ikke-navngivne børn?
Vi har de 67 børn, som vi i dag støtter på Bukoto Community 
Primary School. Vi kender de enkelte børn og deres familiesitua-
tion godt via vores medarbejder, Josephines arbejde og besøg på 
skolen. Men det er ikke som hos andre organisationer med skole-
sponsorater, hvor der skrives personlige breve til og fra sponso-
rerne. Det vil vi ikke begynde på, fordi det kræver enormt meget 
administration (og dermed penge!).

3 gange om året, en gang i hver termin gennemgår vi listen 
over de børn som Børn i Afrika sponsorerer, for at være sikre på, 
at det er de mest trængende børn, som får vores støtte. Vi synes, 
at vi på den måde har god kontakt og gør en aktiv indsats, for at 
være ajour med vores sponsorbørn og dermed holder et godt øje 
med alle vore engagementer.


