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En særligt udsat gruppe af børn i Uganda er de børn, hvis forældre er døde eller meget syge af AIDS/HIV. I Rakaidistriktet, hvor Børn i Afrika samarbejder med organisationen Racobao, har vi i 2012-13 skaffet midler til nye huse
til fire familier.
Nankima Nzela er en 42-årig kvinde fra landsbyen Kayeera i sognet Kisaluwoko i Lyantonde distriktet. Hun
er HIV-smittet med 5 børn: Lukwata Joseph 2 år, Nakaggwa 3 år, Nayebale 4 år, Namyalo 5 år og Turyahebwa
Kellen 12 år.
Hun mistede sin mand på grund af AIDS i 2012 og kort efter faldt det primitive hus fra hinanden. Familien
stod nu helt uden husly og måtte klumpe sig sammen i et enkelt rum, som de fik lov at låne af en velvillig nabo
i denne akutte situation. Imidlertid mistede denne nabo tålmodigheden og ville smide dem ud. De stod nu i
en desperat situation, men Racobaos medarbejdere talte med ham og han gav dem en forlængelse, da man
forklarede ham at der blev arbejdet på at finde en mere permanent løsning via internationale venner, således
at familien kunne få et nyt hus i år.
Hun bor altså stadig rummet, selv om der er mange andre udfordringer - f.eks. mangel på mad. Racobaos
rådgiver arbejder hårdt på at støtte hende - også på at få børnene testet for HIV på den lokale sundhedsklinik.
30 sponsorater á 750 kr. kan betale et murstenshus med senge, madrasser og tæpper, samt latrin og bademulighed.
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

