
22/ Purity P.3 

Som sædvanlig en smuk familie, men nu er der kommet en 

lillebror og den nye mand betaler lidt til familiens udgifter. Men 

han bor der ikke. Puritys mor bor i hendes afdødes mands hus 

som nu er Puritys. 1 værelse og det ligner et lille dukkehus. Lige 

som sidst er der hønse plads lige indenfor døren og æggene 

bliver brugt til de 2 børn i stedet for kød. I dag har hun en lille 

grønsags forretning og hun sælger kul. En normal husstand 

bruger for ca. 12 kr. i kul per uge. Hun køber en sæk for 100 kr. 

og sælger videre i små portioner (3 x de blå syltetøjspande = 2 

kr.) og tjener 20 kr. pr sæk fordi hun selv betaler for sin egen kul. 

Hun var meget bevidst om penge, og gjorde hvad hun kunne.  

Purity ret åben over for mig. Tør kigge mig i øjnene. Deres mad 

er som i mange andre familier: stiv majs grød med bønne sovs og 

de grønsager som ikke kan sælges. Der er altid så ryddeligt og fint i hendes hus. Sponsors billede hang på 

væggen. Æres pladsen i midten og de vidste ikke vi kom. 

24/ Kalema P.3 

Mindste barn og med 2 piger som nærmeste søskende. Meget trist barn, 

men også hårdt arbejdende. Han hjælper med at sortere bønner og får lidt 

som løn en gang i mellem. De 4 store børn og 3 mellem børn bor hos gl. 

Aisha på 79 år som ikke kan gå mere. Hun er der med stor menneskelig 

styrke men kan ikke styre huset som sådan. Vi fik ryddet op i det hele og 

så blev hendes stue dobbelt så stor. Kalema havde en lille fin pap æske til 

hans juveler: flot ødelagt plastik, blyanter, ødelagt dvs. Men hans tøj lå 

bare i bunker og han sover i stuen sammen med søster og bedste mor. 

Han fik en kasse og en del tøj fra sponsor. Nu kan han styre hans ting som 

han er meget øm over for. Mægtig stolt dreng. Jeg købte 2 m tyk voksdug 

som de bruger som gulv. Det var undskyldningen for at få ryddet op. 2 nye madrasser hjalp også. De vil 

gerne have indlagt strøm igen, men en gl. elregning på 900 kr. ligger og spærre. Nu bruger de en lille 

petroleums lampe som eneste lyskilde. Vælter 

den ned fra armlænet futter hele hytten af. Det 

er hun meget bekymret over. Sponsor og jeg vil 

få lagt a la taletids strøm ind. Dvs. du kan bruge 

det der er indbetalt og det gør de via mobil 

telefoner. Sidste billede efter oprydning og nyt 

gulv lagt på. Ovenpå en flettet måtte, som jeg 

bliver plantet på ved ankomst. Uh hvor havde jeg 

lyst til at svinge malerkosten. Alt er sat til med 

rødbrunt støv ude fra vejen. 


