Et hus til Juliet

Sponsorat Et hus til Juliet 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 Juliet med sine børn i en utæt hytte, hvor det regner ind. Ved vores besøg i oktober gav
vi Juliet tøj og sørgede for reparation af gavlen samt presenninger til taget, men vi vil meget
gerne bygge et ordentligt hus til hende, som det du ser herover til højre.
24 sponsorater á 750 kr. kan betale et murstenshus med senge, madrasser og tæpper til
Juliet 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 dit navn og adresse mv.
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

Juliets historie
Af Stephen Ssenkima
Projektleder for RACOBAO

Juliet Kyalimpa er 41 år og HIV-smittet.
Hun har 4 børn:
Herbert er 14 år og går i 5. klasse,
Ziporah er 11 år og går i tredje klasse,
Gideon er 5 år.
Den ældste søn Medard er 18 år, men gik ud af skolen i femte
klasse fordi de manglede penge til uniform og skolematerialer.
De bor i Kinuka - et underdistrikt af Lyantonde distrikt.
Juliets mand gav hende store problemer efter at de begge blev
testet positive ved en HIV-test i 2009. Umiddelbart efter testen begyndte manden at opføre sig mærkeligt. Han begyndte at ødelægge
alt hvad de ejede og nægtede at tage tilbage til sundhedsklinikken.
Han blev fjendtlig overfor alle og nægtede at tage mod den rådgivning man ville give familien. Han begyndte også at omgås mange
andre kvinder.
Med vilje forsøgte han at påføre andre kvinder HIV-smitte og blev

i det hele taget hævngerrig overfor kvinder. Han blev pågrebet
mens han voldtog en ung kvinde og blev angrebet og slået af en
gruppe lokale som tog ham med til politiet. Han blev anklaget og
dømt for voldtægt og indsat i et strengt bevogtet fængsel hvor han
nu sidder på tredje år.
Juliet er efterladt alene med forsørgelsen af de 4 børn. De bor i
et faldefærdigt hus uden latrin og køkkenplads. Husets ene gavl
er tæt på kollaps. Da rejsegruppen oktober 2012 besøgte hende,
lavede hun bål inde i huset, hvilket ikke er anbefalelsesværdigt på
grund af den usunde os og røg som alle så må indånde.
Racobao blev opmærksom på denne meget dårligt stillede familie
i 2012. Børn i Afrika har i forbindelse med besøget i oktober
2012 givet familien presenninger til tætning af taget, organiseret
at gavlen repareres nødtørftigt og givet familien et par senge med
madrasser og tæpper.
Familiens situation vil forbedres væsentligt med et solidt murstenshus med betongulv.

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. Juliet. 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

