
28/ Patricia P.7 

De har det ikke så nemt mere. Manden er smuttet 

men sender lidt penge. Det hus de var begyndt på 

med grundmuren er stjålet fra dem, da jordloddet 

var solgt dobbelt, heldigvis har hun stadigvæk de 

dyre blik plader til taget. De bor i 

lejet et rums ½ usselt hus, ingen 

madrasser til at sove på, og hun lever 

af at sælge lidt friturestegt 

morgenmad fra hendes bod. Det 

tjener hun ca. 4 kr. på hver dag. Da vi 

kom første gang var hun væk, men 

børnene fra 3 år legede bare. Bl.a. 

nabo drengen havde fået fat i 

neglelak og nu flot pyntet i hele hovedet. En del børn bliver stjålet og 

brugt til slaver eller heksekunst, da de bliver efterladt uden opsyn. 

Hendes søsters 2 børn bor der nu sammen med hendes egne 4 børn(3-

12 år) Hun er kun 30 år og ser stærk ud. Men puha et liv. Til gengæld er 

der god tid til veninder. Ikke meget rengøring, men hårdt at ordne vasketøj. Gårdpladsen bliver fejet 

med et bundt grene hver morgen. Den unge mand på cyklen sælger drikkevand fra pumpe, men det bør 

nu koges først. Det gør de ikke. Der er mange rotter og de har ædt hendes myggenet. De kunne godt lige 

imprægneringen.  Alle børn har det godt, ingen sygdom. 

27/ Vivian P.3   og 31/ Yvonne P.4 

De bor stadig garagen, men har nu lejet et lille værelse også ved siden af. Tante og hendes barn bor der 

også. Første harmoniske familie med faderen hjemme som på vores måde. Han er ejendoms sælger og 

meget stor udsving i hans indkomst. Sidst vi mødte ham var han fængslet fordi han gik hjem fra hans 

murermands arbejde pga politik. Nu ser han godt ud, snakker super engelsk og meget meget sød. Han 

har også en skøn kone, så jeg håber han bliver hjemme. Hun er begyndt at gøre rent på skolen for at 

tjene til skolepenge for den yngste. Pigerne er meget meget dygtige i skolen, men bliver også holdt til 

ilden af forældrene. De har sommetider el i huset. Undervisnings materialet skrives af fra tavlen og så 

laves i hæftet. 


