
Kære sponsor                Julen 2017 

Det går fint i Uganda. Ingen store forandringer for børnene i år.   

På nær de små, er børnene til eksamen i november og arbejder 

mange timer til langt ud på aftenen for at nå det hele.  

Mange organisationer er holdt op med sponsorbørn pga. 

administrationsomkostninger, så at vi hjælper betyder rigtig meget 

for de børn som ikke har sponsor. De får bedre lærer og lokaler.  

Jeg håber, så meget i vil være med igen i år. Vores hjælp er så unik 

for vores små familier. Da mange af vores børn nu er store, vil de 

ikke få en anden sponsor fra skolen, men jeg prøver selvfølgelig. 😊  

Prisen for BH – 7 kl. 2018 er uændret:   1949,- inkl. ChiFU (Handicap børnene) og Marafiki 

(skattefradrag og vores hjemmeside) eller 1899,- uden ChiFU.  Jeg sørger for skattefradrag på 31%.        

Konto: 0400 4020669808       Betales gerne inden d 1.12.2017  😊 

Måske tager min far og jeg til Uganda i februar 2018. Jeg er uden arbejde på det 

tidspunkt, og min far var så glad for turen sidst, 

at han vil med igen. Skønt med selskab og snak. 

 

Har i små ting, breve, MEGET gerne fotos og 

penge til dem, tager jeg det hjertens gerne med. 

 

Små delprojekter jeg arbejder på ved siden af: 

  

1/ Damen på billedet er gået alvorligt ned med 

stress, så jeg har samlet/raslet penge ind til 

hendes familie. 200kr om måneden er nok til 

mad og 250kr pr. måned er nok til de 4 børns 

skole. Indtil nu er de sikret hen til midt februar 

2018. Men jeg arbejder videre. En skole er 

måske interesseret i at hjælpe. 

 

2/ Handicapskolen er blevet kendt, så mange 

børn vil så gerne være der. Florence knokler alt 

hun kan, men vi hjælper med lidt ekstra løn, 

mad og nu en port, så børnene ikke stikker af. 

Tingager skolen i Ringe har samlet 9.000kr ind.  

I gav 3.000kr samlet sidste år. 

Vi har 2 børn sponsoreret hos hende.  



3/ Gl. Aishas sukkersyge er lidt tosset, så vi hjælper med 

sundere mad. De penge samler jeg ind via pant fra mit 

arbejde. ½ til Aisha og ½ til kage. Fedt. 😊 Vandtanken er 

nu helt færdig og de har lige haft voldsomt regnvejr, så nu 

skulle de gerne have vand til salg. Pengene skal bruges på 

Aishas medicin og mad. Hun har stadig 8 børn/unge 

mennesker boende. På billedet har hun lige fået ris og 

majsmel. (10 kilo mel til 44kr rækker ca. 5 dage.) 

 

4/ Betty og 

hendes 3 piger: 

Lukiiya, Latifah 

og Hajarah og barnebarn vil forfærdelig gerne 

have et stykke jord til mad og til at bygge et 

lille hus på. Lokum laves ved at grave et stor 

hul og den jord kan bruges til mursten. 

Kæmpe projekt til 30.000kr. 

Uha noget skræmmende, 

men håber det lykkedes. 

Mangler i en gave til én der har alt laver jeg jule/andelsbeviser. 

Meningen er de skal dyrke jorden til egen gavn og salg. Der hvor de bor 

til leje er de lige smidt ud af, men når der er kraftig regn svømmer 

hendes hus i overfladevand og kloakvand. Jeg håber, jeg skal kigge på 

jord i februar. Vi skal langt uden for byen for at kunne betale for jorden. 

 

5/ Sandra, som vi også har hjulpet meget, er midt i sin afsluttende 

eksamen og alle er spændt på hendes resultat. Vi håber på stipendium. 

 

Kære alle sammen. 

Tusind tak for alle jeres venlige ord og opmuntringer. Det er en kæmpe lykke at kunne 

hjælpe disse sponsorbørn og deres familier, men jeg kom bare ikke ret langt uden jer. Jeg 

ville sådan ønske, i alle kunne tage med.😊 Landet er skønt, menneskene ligesom om os 

bare fattigere, og de familier jeg møder er nogle gevaldige stærke søde nogle, som 

virkelig kæmper for deres familier og overlevelse.  Vi gør en enorm forskel for disse 

mennesker. Deres taknemmelighed er meget stor. Alle håber og beder til vi får et langt liv 

med masser af lykke. Tusind tak for alt det i har gjort indtil nu. 

 
Med de venligste hilsner fra Uganda sponsorbørn v/ Berit Lund 

Vinkelvej 15, Sdr. Nærå. 5792 Årslev. Tlf. nr. og mobile pay: 20 34 06 12 

E-mail: ugandasponsor@gmail.com  konto nr.: 0400 4020669808 

Hjemmeside: http://marafiki.dk/sponsor-boern. 
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