
14B/ Tendo P.1 

Sikken en stærk dame. 

Tendo Lucia er en lille 

stille pige, men hvis hun 

har sin mors gener skal 

det nok gå. Mange af 

børnene går helt i sort når 

jeg er med. En hvid dame 

er lige i overkanten. Nogle 

af de små græder af 

frygt☺  Tendo’s mor har bygget på sit hus i 10 år sammen hendes 10 børn 3mdr til 22 år. Manden har 

andre familier og kommer en gang i mellem. Hun har det mest smittende smil. Hver aften sælger hun 

BBQ majs kolber. Hun kan sælge op til 5 til 10 stk. på en aften. Dvs. op til 10 kr. i fortjeneste.  

50.000 UGX Uganda shillings er 100kr. Her gik det lige galt med min omregning (og heldigvis kun denne 

gang) så hun fik 2x 50.000 UGX pr 100 kr. Så da hun kiggede i posen og så 800 kr. var det lige 130dages 

indtjening. Hun manglede blikplader i den ene ende af taget, så mon ikke det bliver gjort færdigt nu.  

15/ Kevin P.5 

Er desværre flyttet til landsbyen med hele familien, 

sagde naboerne. Afmelding til skolen er ikke deres 

stærke side. 

16/Joanita P.4 

Joanita bor sammen med 10 andre børn, hendes 

forældre og barnløs moster i eget hus med 3 

værelser. De har endda lidt jord og moderen lever 

af at sælge grønsager. Manden laver koste og kan 

sælge op til 5 stk pr. dag. Dvs op til 5-6 kr kan de 

tjene pr. dag. De penge vi kom med var kæmpe 

hjælp. Meget stille genert pige som smilede kæmpe stort da hun fik sin uniform og brevet fra sponsor. 

Men at stave til alle sponsor navne var lidt svært for 

hende. Meget velholdt pige. 

180/ Maria Sandra P.3 

Så vender vi lige kønskampen om. Maria bor med sin 

mor, gravide moster og lillebror i en 2 værelses leje 

bolig. Moderens mand/ hendes far kommer 1 gang 

om måned og han betaler husleje, mad og 

skolepenge. De har endda el så de bruger tiden på 

veninder, TV og at holde deres bolig fin. De elsker 

deres liv de to søstre. Og boligen er lige i midt byen. 

De har endda overskud til at flette Marias hår. De 

fleste har 1 cm hår. De behøves ikke arbejde 


