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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 siden 2012 skaffet midler til nye huse
til 11 familier. 30 anparter á 750 kr. er tilstrækkelige til et solidt murstenshus incl. senge mv.

Goretti Kebirungi
Goretti er 43 år og bor i sognet Mpumudde i Lyantonde distrikt. Hun blev enke i 2013, er fysisk handicappet
(højre hånd fungerer ikke) og lever med Hiv-smitte. Hun har 4 børn i alderen 3 til 16 år, nemlig Esther på 16
år, Brian på 14, Dorah på 10 og Sharon på 3 år. Den ældste Esther er mentalt handicappet og går derfor ikke
i skole. Brian og Dorah går i hhv. P5 og P4.
Gorettis store udfordring er at tage sig ansvarligt af sine børn, grundet hendes dårlige helbred. Hun er på
anti-retrovir behandling (medicin mod Hiv/Aids) og for at medicinen skal virke efter hensigten, kræves der
et godt måltid mad og rent drikkevand dagligt.
Den smule jord Goretti ejer er for lille til at hun både kan dyrke mad nok til familien og samtidig have
overskud til at sælge nogle grøntsager for at få kontanter. Derfor er de store børn nødt til jævnligt at tage
dagarbejde på nærliggende landbrug for at skaffe kontanter, der kan dække udgifter til bl.a. skolematerialer.
Det andet store problem er det dårlige hus de bor i. Huset er for lille og mudderet falder konstant af
ydermurene. Goretti har hverken økonomi eller fysisk overskud til at få det repareret. Huset er fugtigt og
fyldt med myg, som er årsag til jævnlige udbrud af malaria blandt familiemedlemmerne. Der mangler også et
ordentligt latrin og specielt i regntiden betyder det fare for infektioner - i værste fald kolera. ”Mine børn og
jeg har levet i stor usikkerhed lige siden jeg mistede min mand. Den kommende regntid giver os frygt for helbred og
for at vi kan have ordentligt husly”.
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.

www.borniafrika.dk

www.facebook.com/borniafrika

borniafrika@gmail.com

