Et hus til Maimona

Sponsorat Et hus til Maimona koster 750 kr.
Indbetal på bankkonto 0111 5906 851 158
En særligt udsat grupppe af børn i Uganda er de børn, hvis forældre er døde eller meget syge
af AIDS/HIV. I Rakai-distriktet, hvor Børn i Afrika samarbejder med organisationen Racobao,
bor Maimona med 4 af sine 7 børn i en utæt hytte, hvor det regner ind. Ved vores besøg i oktober gav vi Maimona tøj og sørgede for presenninger til taget, men vi vil meget gerne bygge
et ordentligt hus til hende, som det du ser herover til venstre.
24 sponsorater á 750 kr. kan betale et murstenshus med senge, madrasser og tæpper til
Maimona og hendes børn. Når vi har 20 sponsorer sætter vi byggeriet i gang og du vil så høre
nærmere. Når huset står færdigt får du et billede af familien foran det nybyggede hus. Tegn et
sponsorat ved at sende en mail til borniafrika@gmail.com med angivelse af om du vil betale dit
sponsorat inden 31/12/2012 eller inden 31/3/2013 med skattefradrag i enten 2012 eller 2013.
Det er Børn i Afrikas formål at støtte forældreløse og dårligt stillede børn i Afrika med at få en grundlæggende skoleuddannelse og en sund og rimelig 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.

www.borniafrika.dk

www.facebook.com/borniafrika

borniafrika@gmail.com

Maimonas historie
Af Stephen Ssenkima
Projektleder for RACOBAO

Maimona Nandega er en enke på 44, der er HIV-positiv. Hun har
i år lige mistet sin mand, og bor nu alene med sine børn. Hendes
mand var fisker på Lake Kacheera i Rakai-distriktet. Manden blev
svag (HIV/AIDS) og kunne ikke fiske længere. De besluttede at
flytte til Lyantonde og låne kommunal jord nær Lyantonde by.
Maimona har 7 børn og herunder er deres navne og alder.
Birimuye Geresome 18 år. Han forlod skolen på grund af manglende skolepenge
SSengabi Isa 15 år i 4. klasse
Nakacwa Isha 12 år i 4. klasse
Lubega Isma11 år i 1. klasse
Kasiita Abdu 9 år i 1. klasse
Mugumya Jumah 5 år - ikke i skole
Nakato Layan 2 år.
Maimona er nu begyndt at få ARV (AIDS-medicin) fra Lyantonde
Hospital.
Hendes største udfordringer lige nu er mangel på mad, dårlige
boligforhold, mangel på skolematerialer og skoleuniformer til børnene. ”Jeg er bekymret for hvordan det skal gå mine børn i skolen.Vi har
ikke noget familie til at hjælpe os. Hvis mine børn kommer i skole og får

undervisning, vil de kunne komme videre. Jeg er deres eneste håb. Hvis
jeg dør af AIDS, vil mine børn blive nødt til at tigge,” siger Maimona.
Hvert barn skal betale UGS. 20.000 (ca. 50 kr.) hver skoletermin.
Dette betyder, at hun skal skaffe i alt UGS 80.000 (ca. 200 kr.) til
hver skoletermin for de 4 skolebørn og UGS 240.000 (600 kr.) for
et helt år. Den udgift er alt for stor for Maimona.
Hun har dog ikke mistet modet helt. Maimona modtog for nylig
støtte fra en dansk studietursgruppe fra Børn i Afrika. Støtten
bestod af en stor sæk majsmel, presenninger til at dække huller
i taget i hendes hus og en solcellelampe, der kan give lys om
aftenen.
Jeg besøgte familien og fandt dem siddende på gulvet rundt om et
måltid majsgrød. Alle kiggede tilfredse med smilende ansigter. Da
Maimona så mig, sagde hun: ”Vi kan ikke give noget tilbage til dem, der
gav os mad, men Gud vil høre vore bønner og velsigne dem, der hjalp
os med dette måltid. Jeg var hjælpeløs, jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle
give mine børn mad de næste par dage. De plejede at græde af sult og
jeg havde ikke noget at give dem. ”
RACOBAO planlægger nu at hjælpe familien og se om de kan lære
at dyrke kassava, så de kan have mad nok - især til næste år.

Vær med til at gøre en forskel
Det er Børn i Afrikas formål at støtte forældreløse og dårligt
stillede børn i Afrika med at få en grundlæggende skoleuddannelse
og en sund og rimelig 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.
Du kan støtte Børn i Afrikas arbejde ved at indbetale et beløb
til 0111 5906 851 158 og sende info om din indbetaling til borniafrika@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 betaler hver måned/kvartal/halvår/årlig. Denne støtte giver forældreløse og dårligt stillede børn fra Kampalas slumkvarterer eller fra

landet mulighed for at gå i skole, idet beløbet dækker skolepenge,
skolematerialer og -uniform mv.
Støt Blyantsprojektet er en ”engangs-støtte”, hvor du selv vælger beløb mellem 60 kr. og 320 kr. , 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 nødvendige skolematerialer og afgift for
at gå til eksamen.
Støt Husprojektet er også er en ”engangs-støtte”, hvor du
betaler 750 kr. til et konkret husbyggeri til en fattig og ildestedt
familie, som f.eks. Maimona Nandega. Du får at vide, når byggeriet
sættes i gang og modtager foto af famiilien foran huset, når det er
færdigt. Børn i Afrikas husprojekter har også en beskæftigelsesmæssig effekt, idet der bruges lokal arbejdskraft til byggeriet, der
gerne står færdigt senest 12 måneder fra indsamlingen begynder.

Ydeligere information på vores hjemmeside www.borniafrika.dk,
hvor du også kan betale støtte og kontingent
Du kan henvende dig til Børn i Afrika på mail eller telefon:
borniafrika@gmail.com / 52 81 52 64

