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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 siden 2012 skaffet midler til nye
huse til syv familier.
Beliggenhed: Landsbyen Kayeera i Lyantonde distrikt.
Familieansvarlig: En børnefamilie med 18-årige Joseph Rwebuga, der som den ældste tager sig af sine
6 yngre søskende. Familien mistede deres mor på grund af AIDS i 2013. Faderen lever stadig, men ligger i
sengen på hospitalet og kan ikke hjælpe børnene. Faktisk må børnene i øjeblikket skiftes til at hjælpe faderen
på hospitalet - man skal nemlig selv sørge for mad og forplejning når man er indlagt på et hospital i Uganda.
Børn: Yowana (17-årig dreng), Pelegio (15-årig dreng), Catherine (13-årig pige), Foboronia (10-årig pige),
Nakawesi (9-årig pige) og Elina (7-årig pige).
Familiens situation lige nu: Børnene måtte konstruere et midlertidigt husly, som man dårligt kan kalde et
hjem. Faderen solgte nemlig næsten alle familiens ejendele for at kunne betale sin medicin og hospitalsregning. Dette har tvunget børnene til at droppe ud af skolen fordi de ikke kunne betale skolepenge og købe
skolematerialer. Den faldefærdige hytte med græstag er lige ved at falde sammen og holder nok ikke til den
regntid der er på vej.
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 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.
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