
5/ Barbra 

Kom ikke. Vi kunne ikke få fat i hendes familie. Enten er de døde, eller har opgivet det dyre liv i 

hovedstaden og flyttet tilbage til deres landsby. Eller også har de opgivet den lange lange skolevej hun 

havde. 2 taxier inden hun nåede skolen. Æv. Dejlig pige. 

6/ Timothy P. 4 

En frisk lille fyr med glimt i øjnene. Moderen utrolig trist og fåmælt, men hun har også et hårdt liv med 

få penge. Manden er chauffør og laver ikke mange penge. De bor på 10. år i mandens brors hus gratis.  

Hun er husmor og 

klare alt derhjemme. 

Der så fint ud, pænt 

fejet og vi fik hurtigt 

skamler at sidde på. 

De var utrolig inte-

resseret i billederne 

fra sponsor. 

Frederik(sponsor) fik 

mange kommentare. 

De vil gerne være 

venner med ham. 

7/ Gittah P.4 

Super frisk fyr men mod til at sige hej til mig. Han bor 

ved tante Robinah sammen med hendes barnebarn Eva 

som sponsor kalder ”Lille høne”. Det hedder Nkoko på 

Luganda. Jeg havde 2 små pakker med fra Sponsor i 

gavepapir med farvet bånd. Det var lige før papiret var 

mest spændende. Lille høne kiggede meget opmærksomt 

på brormand om hvordan man nu åbnede sådan noget 

uden det gik i stykker. De bor i kusinens hus og bliver 

meget tit mindet om at NU må de altså til at flytte, fordi 

den ene eller den anden kommer. Det er nu ikke sket, men Robinah har fået for højt blodtryk af 

bekymringerne, har ikke råd til medicinen og er så bange for hvad der skal ske. Samtidig bliver der rykket 

i hende, at hun skal komme tilbage til landsbyen langt væk, hvor en lille jordlod på 8x10 meter til et lille 

hus venter på hende. Men hun har ikke penge til huset, og de 2 børn mister så skolen. Til gengæld er der 

jord hun kan dyrke og den nye skole meget billigere.  

 

8/ Marion.     Utrolig alvor lille korrekt pige. Hun går faktisk på anden skole 

pga. lang skolevej. De har nu lejet et bedre hus til 60 kr pr mdr. De har også 

jordlod og dyrker: søde kartofler, bønner og Kasawa. Marion har haft en 

del Tyfus og malaria, men nu går det meget bedre i det nye hus. 

Bedstemoderen, som passer barnet, lød så hyggelig og sjov da hun 

sludrede på sin mobil tlf. Desværre forstod jeg ikke et kuk. 


