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Af Karsten Dam - karstendam30@gmail.com - formand, Børn i Afrika

Julemarked i Sorgenfri Kirke
Julemarkedet gav 38.500 kr i overskud til Børn i Afrika. Pengene bruges til at bygge hus for Ai-
dah – en fattig 63-årig bedstemor som tager sig af 2 børnebørn. Hendes mand og de 5 voksne 
børn er døde af hiv/aids eller under en fødsel. Vi takker alle i Sorgenfri menighed som gjorde en stor 
indsats for at julemarkedet gav overskud trods nedlukning og covid! Byggeriet af huset er i fuld gang.
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Aidah er en (ca) 73 årig enke i Kayanja landsbyen i Rakai distriktet i det sydvestlige Uganda. 

Hun mistede sin mand Nyakabala Dismas i 2008 p.gr.a. hiv/aids. De havde 5 voksne børn – 

to sønner og tre døtre. Allerede i 2003 døde den ene af deres sønner, Peter Kagyana 38 år, 

af aids og efterlod sig en 8-årig søn. Sønnen blev overladt til noget af moderens familie.

I 2008 døde en datter - Rose Mbabazi - under en fødsel og efterlod sig mand og to 

børn. I 2011 døde en anden datter - Melon Ayebazibwe. Hun efterlod sig mand og 5 

børn – 3 drenge og 2 piger. Kort efter døde også hendes mand og børnene blev over-

ladt til nogle af mandens slægtninge. Edna Musimenta – den sidste 28-årige datter, døde 

i 2015 af aids. Hun var barnløs. I 2020 døde hendes sidste søn – Alex Lubega, 40 år – og 

efterlod sig de 4-årige tvillinger Wasswa and Kato (pige og dreng). Der var ingen andre 

familiemedlemmer til at tage sig af disse børn, og de bor nu sammen med Aidah.

Aidah og hendes to børnebørn bor i et faldefærdigt og græstækket hus. Når det regner, drypper vand 

ind mange steder. De får kun et enkelt måltid mad om dagen – mad som hun og børnene får i bytte for 

forefaldende arbejde for naboerne. Når der ikke er noget arbejde, må de gå sultne i seng. Beklædning er 

noget de kun kan drømme om og det samme gælder medicin og lægehjælp. Deres sundhedstilstand er 

selvfølgelig stærkt påvirket af de dårlige livsvilkår – især hvad angår hygiejne og sanitære forhold. Så vidt vi 

har kunnet få oplyst går børnene ikke i skole endnu.
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 Aidah

Overskuddet fra årets julemarked går bl.a. til

Genbrug
Et af vore medlemmer, Susanne Rønnebæk 

Jangmark, har fundet god anvendelse af 
medlemsbladet (når det er læst færdigt!). 
Hun fletter flotte julehjerter af de mange 

farverige fotos i bladet. Se bare her:

Revision
Også i Uganda er der strikse regler omkring orga-
nisationer og deres regnskab. Vores lokale afdeling 
i Uganda (CiA – Children in Africa) har igen været 
gennem grundigt eftersyn af en statsautoriseret 
revisor. Heldigvis var alt i orden og han fandt ingen 
”uorden” i regnskabet. Vi takker Josephine for vel-
udført bogføring med de relevante bilag.
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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.

Store indsamlinger
Siden nytår har vi i TV haft to store indsamlinger der beg-
ge har givet rekordoverskud. Danmarksindsamlingen i januar 
gav over 101 millioner kroner og TV-indsamlingen til Ukraines 
flygtninge 12. marts gav et rekordstort resultat på 750 mil-
lioner kroner. Dagen efter havde Folkekirkens Nødhjælp sin 
årlige sogneindsamling og også her blev der slået rekord: 17 
millioner – det bedste resultat i de 24 år indsamlingen har fun-
det sted. Overskuddet deles her mellem nødhjælp til Ukraine 
og hjælp til verdens fattige familier med klimaløsninger. Tak til 
alle der bidrog med gaver eller som indsamlere.

Ny hjemmeside på trapperne
Vores nuværende hjemmeside har tjent os trofast gennem 
mange år, men som alt andet skal der nu ske en fornyelse. 
Heldigvis kan det sædvanlige link bruges, men peger fra 25/4 
på den nye side. Vi håber den er endnu mere overskuelig og 
at det bliver lettere at donere gaver via diverse knapper og en 
”indkøbskurv” som på andre hjemmesider.

ET MEDLEM
Vi har hårdt brug for at vedligeholde medlemsskaren – 
ikke mindst fordi vores skattefradragsret er afhængigt 
af antal medlemmer. Du kan hjælpe os ved at skaffe et 
nyt medlem! Rekvirer eventuelt et par ekstra blade til 
uddeling – vi sender dem gerne. Henvendelse til for-
manden.

Indhold
Dette blad er præget af Josephines og Jonnas rapporter fra 
Uganda. Hvordan er situationen efter covid? Hvad har vi gjort? 
Hvordan klarer vores sponsorbørn sig? Læs og bliv klogere. Du 
kan også læse om det seneste husbyggeprojekt og på bagsiden 
se hvem vi i den næste tid sælger byggeanparter for, nemlig et 
par bedsteforældre der må tage sig af hele 7 børnebørn.

BiA´s uddannelsesprogram .............................................................. 4

Fødevarer til skolerne ved genåbningen .......................................5

Hus til Tereza ....................................................................................... 7

MasomoNYT ....................................................................................... 8

Folkekirkens Nødhjælp på Himmelske Dage ............................10

Praktiske oplysninger om medlemskab mv. ...............................11

Et hus til George og Edunas ..........................................................12

www.borniafrika.dk
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Med støtte fra ”Erik og Magda Sterregaards Mindefond” har 
Børn i Afrika startet et nyt projekt kaldet ”The Continuous 
Skills Program”. Continuous Skills kan lidt løst oversættes 
til noget i retning af ”langsigtede færdigheder”. Bestyrelsen 
har modtaget denne tilbagemelding fra Josephine vedrøren-
de status på projektet:

Formål
Formålet med projektet er at give de børn og unge, som mod-
tager støtte fra projektet, en række solide, praktiske færdig-
heder og gøre dem i stand til at klare udfordrende situationer 
med det formål at hjælpe modtagerne til at blive selvhjulpne og 
gøre dem til ”jobskabere” fremfor at være jobsøgende. 

På den måde vil modtagerne altid have muligheder – en 
plan B – for beskæftigelse i disse konkurrenceprægede og ud-
fordrende tider, hvor de bl.a. også er oppe imod virkningerne 
af Covid-19 pandemien.  

Bagning, syning og dyrehold
En af de ting, som modtagerne er blevet undervist i, er kage-
bagning. Undervisningen blev afholdt i oktober, dvs. i lock-
down perioden. Undervisningen varede en uge, og der deltog 
14 elever. Undervisningen omfattede introduktion til bagning, 
herunder spørgsmål om hygi-
ejne og rengøring, introdukti-
on til forskellige typer af kager 
såsom muffins, citronkager, 
marmorkager, banankager, 
ananaskager, jordbærkager 
og chokoladekager m.m. Fokus 
var på rørekager som marmor-
kager og muffins. Der blev brugt 
følgende ingredienser: Smør, 
sukker, mel, bagepulver, æg, 
mælk, citronsaft, citronskal, 
vaniljepulver og en knivspids 
salt. Til glasur blev der brugt 
smør, flormelis, to forskellige 
farver og jordbærsmagsstof. 
Alle deltagerne var aktivt in-
volveret i processen, og ved 
dagens slutning kunne de alle 
forklare, hvad de havde lært.

Der er også blevet under-
vist i skræddersyning. 20 ele-
ver deltog i undervisningen. 
Undervisningen omfattede de 
forskellige dele af en symaski-
ne og deres funktioner, herun-
der identifikation af maskinens 

BiA´s uddannelsesprogram

skrøbelige dele som kræver særlig forsigtighed, samt selve 
betjeningen af symaskinen. Det sidste tog mere end en uge, 
da der kun var to symaskiner til rådighed. Eleverne øvede sig 
i at sy lige, først ved at sy i papir og bagefter i stof. Vigtighe-
den af korrekt betjening af symaskinen blev understreget, da 
det er af afgørende betydning ved skræddersyning. Eleverne 
blev også undervist i at tage mål og de forskellige måleenhe-
der som meter og inches samt at klippe forskellige mønster-
dele ud til nederdele og kjoler. Igen brugte de først papir og 
så stof. De lærte også at sy i hånden. Alle elever gjorde deres 
bedste, men det var ikke lige nemt for alle.

Også fjerkræavl var på programmet. Der blev indkøbt 50 
ungfugle, 40 høner og 10 haner. Målet er, at hønerne skal læg-
ge befrugtede æg, som kan udklækkes til nye kyllinger til ud-
deling til støttemodtagerne. Fuglene har det godt, men der har 
været lidt udfordringer med vira, som har forårsaget influenza 
og hoste. Heldigvis blev sygdommene hurtigt opdaget og be-
handlet. Desværre var der alligevel en fugl, som døde. Det er 
en stor fordel for projektet, at en af støttemodtagerne, Mukiibi 
Samuel, passer hønsene og er meget ansvarlig og opmærksom.

Sidst men ikke mindst undervistes der i svineopdræt. Der 
er blevet indkøbt tre grise, men da Børn i Afrika endnu ikke 
har fået bygget sin egen svinesti, går grisene i en anden svi-

nesti i kvarteret, hvor man deles om fodring, rengøring 
og medicinering. Indtil videre har der været minimale 
udfordringer med svineopdrættet.

Præstationer og udfordringer
”The Continuous Skills Program” kører stort set pro-
blemfrit og vokser sig langsomt større. Syv af vores 
elever er blevet rigtigt gode til at bage kager.  Eleverne 
på skrædderkurset virker lovende, og det samme gæl-
der for både fjerkræ- og svineprojekterne. 

Projektets væsentligste udfordringer er, at priser-
ne på forskellige varer hele tiden ændrer sig, hvilket 
påvirker budgetteringen. Der er også problemer med 
at få elevernes forældre til at yde bidrag til projektet.

Påskønnelse
Uden støtten fra ”Erik og Magda Sterregaards Min-
defond” ville projektet og de resultater, som er opnå-
et indtil nu, ikke have været muligt. Børn i Afrika vil 
derfor gerne benytte lejligheden til at udtrykke vores 
taknemmelighed overfor fonden. 

Vores elever nyder godt af de forskellige færdig-
heder, som de får. Vi håber, at de vil blive ved med at 
træne deres erhvervede færdigheder og anvende dem 
bedst muligt. Det er vores mission at sikre, at børn i 
Uganda kan komme til at udnytte deres fulde potentiale.

Af Josephine Nakanwagi. Oversat af Mette Herskind
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FØDEVARER TIL SKOLERNE VED GENÅBNINGEN

Af Josephine Nakanwagi og Karsten Dam

I forbindelse med at de fleste skoler for alvor skulle i gang 
igen efter covid-nedlukningerne, besluttede vi i bestyrelsen 
at hjælpe skolerne med at tilbyde frokostmåltider til alle i de 
første par uger af genåbningen. Dels har vi ”sparet penge” i 
nedlukningstiden, da vi jo ikke har kunnet levere bøger og an-
det skolemateriel og dels ville et frokosttilbud til alle, kunne 
motivere eleverne til at komme tilbage i skolen. Josephine og 
hjælpere stod for det praktiske arbejde med indkøb og leve-
ring af fødevarer til de 27 skoler vi støtter.

Planlægning
De 27 skoler fordeler sig i distrikterne Wakiso (nær Kampala), 
Lyantonde, Jinja, Iganga og Kaliro. I forbindelse med planlæg-
ningen, blev der holdt møder med ledelserne på de forskellige 
skoler. Man kunne fortælle om de negative konsekvenser af 
skolelukningerne: piger der var blevet gravide alt for tidligt, 
manglende læselyst (bl.a. fordi børnene ikke har kunnet øve 

Lastbilen tømmes for majsmel

Det første skolemåltid nydes!
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sig i månedsvis), manglende interesse fordi nogle har startet 
små indtægtsgivende forretninger, vold i familierne og mang-
lende indkomster i familierne på grund af at virksomheder 
måtte lukke ned. Men på den anden side har der også været 
enkelte positive effekter af nedlukningerne: familier der fik 
tid til at tale sammen og mødes, børn der blev øvet i praktiske 
færdigheder som fx landbrug, syning, bagning osv. Ved mø-
derne blev det aftalt hvor mange fødevarer hver enkelt skole 
skulle modtage, afhængigt af elevtallet.

Frokostens indhold
De forskellige egne har forskellige traditioner hvad angår 
frokostmåltidet på skolerne. I nogle områder serveres typisk 
majsvælling og bønner, i andre områder er der tradition for at 
servere majsgrød med mælk fordi der er mange kvægfarme 
på denne egn. I gennemsnit fik hver skole 100 kg majsmel, 25 
kg ris og 25 kg bønner.

På den måde fik i alt 11.469 børn frokost i godt en uge på 

disse 27 skoler. Josephine sender på vegne af skolerne, bør-
nene og forældrene stor tak til alle der bidrog med at gøre sko-
leåbningerne til en god oplevelse for børn og lærere.

Miljøundervisning
I marts 2021 da skolerne kortvarigt var genåbnet, gennemfør-
te Josephine et oplysningsprojekt på skolerne omhandlende 
miljø, genbrug og selvforsyning. Ved de nyligt afholdte møder 
med skoleledelserne, evalueredes dette initiativ. Nogle skoler 
havde anlagt små nyttehaver med grøntsager og fx kassava. 
Andre havde igangsat små ”genbrugsklubber” hvor grupper 
af elever samlede affald og sorterede det til forskelligt genbrug 
eller lærte at producere gødning til haverne. Desværre havde 
den fortsatte nedlukning af skolerne igen sat en bremse for 
projekterne, men man havde dog på flere skoler kunnet høste 
grøntsager og kassava nu efter genåbningen. Man er meget 
ivrige efter at fortsætte projektet for alvor, nu hvor skolerne 
forhåbentlig vil være åbne i en lang periode.

Frokosten foregår som oftest udenfor i græsset

Glade elever hjælper med at "bringe høsten i hus"!
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På dagen for overdragelsen af det nye hus med diverse indbo, 
fandt vi Tereza sammen med en nabo, i det gamle køkken og i 
færd med at tilberede mad til børnene og sig selv. Den 14. åri-
ge Joan (der er delvist lammet) og den 8-årige Nakimbugwe 
var begge i skole, da vi kom. 

Da hun så os, blev hun meget glad og begyndte at klappe 
i hænderne (almindeligt at gøre i Uganda når man vil udtryk-
ke begejstring). Hendes første sætning var: ”Jeg er så glad, så 
glad --- selv hvis jeg dør nu, vil jeg dø glad!”. Det var altså den 
84-åriges første udsagn. Så spurgte hun om hun nu kunne ta-

Det færdige hus med bliktag, vandtank og latrin i baggrunden. Træet i 
forgrunden er Jackfruit med de kæmpe frugter (smager lidt af ananas, 
men med mange kerner).

Nogle af de mange ting som følger med det nye hus

Læg mærke til at det gamle hus er bevaret til opbevaring af ting og sager. Til højre ses latrin og bad-bygningen. Køkkenafdelingen kunne bevares med nyt 
bliktag sat på. Det er vigtigt for sundheden at madlavning over bål foregår udendørs med naturlig ventilation!

Hus til Tereza
Af Josephine Nakanwagi, vores ugandiske medarbejder, skriver:

ge det nye hus i brug (huset havde været færdigbygget et par 
uger, men hun var blevet rådet til at vente med at flytte ind, til 
der kom senge og madrasser og til huset var tørret ordentligt 
efter byggeprocessen). Selvfølgelig var svaret ”JA – det må du”. 

Tereza har fået nogle problemer med synet, men kunne 
sagtens se de forskellige ting vi havde med: senge, madrasser, 
tæpper, opvaskebalje, dunke til vand, myggenet mm, og det 
gjorde hende meget glad. Hun takkede Muzungoerne (”de hvi-
de”) for hjælpen med at skaffe hende bedre levevilkår og hun 
bad om Guds barmhjertighed og at Han ville beskytte os alle.
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Af Jonna Kildebogaard, Masomo-projektet

Corona pandemien har sat sine spor. I de 21 år, hvor jeg har boet eller besøgt Uganda, har jeg ikke 
set større fattigdom. Selv driftige forretningsfolk bliver ramt. Biler bliver ikke repareret, før der er 
betalt. Det samme gælder ved sygdom. Der skal betales depositum, før der kommer en læge, og 
man bliver ikke udskrevet, før hele regningen er betalt. Og regningen stiger hver dag.

Konsekvenser for de fattige
Regeringen har travlt med at rydde op på gaderne. Alle små handlende er fjernet for længe siden. 
De klarede ellers at tjene til husleje og mad. Der er nu rigtig mange mennesker, som ikke kan for-
sørge sig selv og familien. Derfor efterlader forældre deres børn i afmagt. På Gaba Road har der 
i mere end 20 år stået håndlavede møbler til salg langs vejen. De er også væk, og ingen ved hvor 
man kan finde dem. Det sted gav arbejde til mange og desuden uddannelse til unge mænd. Hvis 
det skal kaldes udvikling, er det også fattigdom for flere, end man lige forestiller sig.   

På Kalangala er situationen om muligt endnu værre. Rigtig mange unge piger fra 13 år er 
blevet gravide. Skolerne har accepteret, at de kan fortsætte i skolen, men det har forældre til ik-
ke-gravide piger modsat sig.

Masomo vil hjælpe med at få de unge mødre videre. De skal have en kort uddannelse og bli-
ve selvforsørgende.

 
Besøgsdage på skolerne
Corona har været skyld i at mange børn har fået forstyrret deres skolegang og uddannelse. Nog-
le børn startede lidt sent i 1. klasse, andre skulle gå en klasse om. Det betød, at mange børn var 
blevet for store til at starte igen. Fra søndag den 20. marts er de mange restriktioner for kostsko-
lebørnene ophævet. Nu må de igen dyrke sport og samles i større grupper. Skolerne må igen in-
vitere forældre eller værger på besøgsdage.

Der er typisk en eller to besøgsdage per termin. Den dag kommer familien/værgen med mad 
og forskellige fornødenheder (tandpasta, sæbe osv.) til deres barn. Der er ligeledes mulighed for 
at tale med lærerne - men man må ikke gå ind på sovesalen.

De børn, som ikke får besøg, føler sig virkelig svigtet. Jeg har set dem opholde sig i udkanten 
af skolen, mens de hele dagen venter på besøg. Det er virkelig hjerteskærende.

 

Uganda efter Corona

Pigen fra slummen der intet havde. Hun fik en taske med indhold, og glæden var stor.
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Uganda efter Corona
Hverdagen på børnehjemmet
Børnehjemmet M-Lisada har en skole i Bombo. Der er nu 25 
børn i dagskole og omkring 100 kostskoleelever. Det er børn 
fra slummen, tidligere gadebørn samt forældreløse børn. Nog-
le få af disse familier kan betale lidt til skolepenge, men de 
fleste har ingenting.  Børnene har traumer på grund af den 
hårde opvækst, og mange har en voldsom opførsel. Lærerne 
er særlig udvalgte og har forståelse for børnenes adfærd. På 
langt de fleste skoler bliver børnene slået med spanskrøret. På 
denne skole slår man ikke børnene, men har i stedet spurgt, 
hvad børnene mener straffen bør være. Skolen har et orkester 
og et akrobatik-hold, som børnene er meget glade for, og de 
mener, at den værste straf er at blive udelukket fra orkesteret 
i en periode. Det er fantastisk at staben fra M-Lisada har så 
god forståelse for børnene. De børn som ikke fik besøg, fik 
god mad, incl sodavand, og de sørgede for, at der var perso-
nale, som hver havde en gruppe på 6 – 8 elever. De sad med 
det enkelte barn og hørte hvad lærerne fortalte, og det betød 
en masse for børnene.

 
Drømmen om den gode skole
Skolen mangler senge, madrasser og skolemøbler. Børnene 
skal selv komme med madrasser, tæpper, myggenet, og per-

sonlige ting. Jeg var der, da børnene skulle med bus til skolen. 
En del kom helt uden noget - kun det tøj de havde på. En pige 
på ca. 10 år syntes det var så pinligt, at hun græd og nægtede 
at tage af sted. Jeg lovede hende at finde en skoletaske med 
det hun manglede. Da hun fik den et par dage efter, troede hun 
ikke det var sandt. Det viser sig, at moderen har været i fæng-
sel, og har 3 børn på skolen plus 2 på M-Lisada. Min drøm er, 
at alle skoler skulle have midler til at levere alt det, som bør-
nene behøver i skolen. Tænk, hvis der var skoletasker, bøger, 
toiletsager osv. og selvfølgelig god mad til alle børnene. Det 
ville være fantastisk for de fattige børn.

 Hvis det er muligt, rejser jeg til Uganda hver 6. – 7. uge. De 
sidste par år har der været en lang pause, og efter der igen er 
åbnet for rejser, er der kommet nye krav ved ind- og udrejse. 
Man skal have en frisk PCR-test, før afrejsen til Uganda og 
igen ved hjemrejsen. Hvis man ikke har en udskrift af testen i 
Entebbe, bliver man bedt om at få den printet et sted i lufthav-
nen. I nogle måneder skulle man også testes ved ankomsten 
til Entebbe, men de regler er nu ophævet. Forhåbentligt bliver 
det hele snart normaliseret, så arbejdet med at støtte de fatti-
ge kan fortsætte uhindret.

 

De få ejendele som 40 børn havde tilsammen!

Skolen i Bombo. Der er nu 100 børn, og skolen mangler senge, madrasser, 
tæpper og myggenet.
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Folkekirkens Nødhjælp på Himmelske Dage 
Tag på Himmelske Dage i Kristi Himmelfart i Roskilde og deltag i arrangementer og 

foredrag med Folkekirkens Nødhjælp 

Internationalt program: Samtaler om Verdensmål og ulighed i verden. 

Fredag d. 27. maj kl. 12.30-14.00: Verdensmål 1. 
Ingen må lades i stikken. Afskaf fattigdom.  
Rudelmar Bueno, leder af ACT-alliancen og Birgitte Qvist Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp 

Fredag d. 27. maj kl. 14.00-15.30: Verdensmål 10. 
Men hvor er du i virkeligheden fra. Om racemæssig ulighed.  
Kenneth Mtata, kirkeleder i Zimbabwe og Katja Iversen, erhvervskvinde.  

Fredag d. 27. maj kl. 17.00-18.30: Verdensmål 13. 
Nu eller aldrig. Klimaforandring og det skinhellige nord.  
Thabo Makgoba, ærkebiskop i Sydafrika og Peter Fischer-Møller, biskop i Roskilde  

Lørdag d. 28. maj kl. 11.00-12.30: Verdensmål 5 
Lad ikke nogen i stikken. Ligestilling mellem kønnene.  
Denis Mukwege, modtager af Nobels Fredspris og Lisa Henry, generalsekretær i IRCT 

Lørdag d. 28. maj kl. 12.30-14.00: Verdensmål 16. 
Tag din plads. Opbyg inkluderende samfund.   
Charles Muang Bo, katolsk kardinal i Myanmar og Peter Skov-Jakobsen, biskop i København 

Jubilæumsfejring med fællessang, revy, gudstjeneste og reception 

Lørdag d. 28. maj kl. 14.00-15.00 
Alsang ’Håb og handling’ 
Repræsentanter fra Folkekirkens Nødhjælp og KORLIV introducerer sange , som handler om ’håb og 
handling’ i en mangfoldig verden.  

Torsdag, fredag og lørdag kl. 21.00 
Knirkerevyen – det knirker stadig  
Knirkerevyen serverer en ud-af-kirken oplevelse for latterdjævle med hang til humor. 

Lørdag d. 28. maj kl. 15.30-16.15  
Økumenisk festgudstjeneste ’100 år med håb og handling’ 
Gudstjenesten markerer Folkekirkens Nødhjælps jubilæum, som fejres med flot musik,  salmer og 
jubilæumssang i et mangfoldigt kirkeligt fællesskab. 

Lørdag d. 28. maj kl. 16.30-18.00 
Åben jubilæumsreception  
Folkekirkens Nødhjælp inviterer alle, som vil være med til at markere 100 år med håb og handling, til 
reception i Folkekirkens Nødhjælps telt på Mulighedernes Marked.  

Mød os desuden alle dage i Folkekirkens Nødhjælps telt på Mulighedernes Marked lige uden for domkirken.  

Læs mere på: www.himmelskedage.dk/program og www.noedhjaelp.dk/100aar/arrangementer  
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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
Suppleant: Jan Kildebogaaard

Kontingent 2022

Enkeltpersoner 150 kr.
Familier 225 kr. 

Er du ikke medlem endnu?
Ved et medlemsskab er du er med til at sikre foreningens virke og som medlem 
vil du modtage foreningens medlemsblad, der udkommer 3 gange om året. To 
blade med posten og et blad online.  Endvidere er du med til at sikre, at vi som 
organisation fortsat kan opretholde skattefradragsret for gaver og modtage 

tilskud fra tipsmidlerne. 

Vi beder dig indbetale kontingent: 
150,- kr. for enkeltmedlemmer og 225,- kr. for familier.

Overfør beløbet til  reg /kontonr: 2348 5906851158 
eller brug MobilePay 410067. 

Anfør i felt til modtager: 
Dit BiA- eller tlf.nr + KONT + efternavn
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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 28 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).

BYG ET HUS  

En anpart koster 850 kr.   

Indbetal på bankkonto 

2348-5906851158

George er over 80 år gammel og lever med sin kone Edunas Kentalo på ca. 64 år i Kasese landsby 
i Lyantonde subdistrikt. De tager sig af 7 børnebørn, der er børn af parrets afdøde sønner. Bør-
nene er mellem 2 og 7 år gamle: Sulainah er 7 år og den eneste som går i skole, Nakato, Kakulu, 
James og Ivan er 6 år, Nabuuma er 7 år og døv, Ronnie er 2 år. I øjeblikket er det kun to af børne-

ne som bor sammen med bedsteforældrene, idet huset er 
meget lille. De øvrige 5 overnatter hos naboer tæt på.

Racobao inspicerede huset og beboerne sammen med 
repræsentanter fra de lokale ledere og landsbyrådet. Man 
konkluderede at der er brug for presserende støtte for at 
forbedre levevilkårene for det ældre par og deres bør-
nebørn. Blandt andet blev det observeret at latrinet og 
køkkenet var i meget dårlig stand.

Et hus til 
George og Edunas

Til venstre: George viser stokken, der holder væggen i huset på plads. 
Til højre: Familiens latrinskur.


