
30/ Jonathan P.7 

Hans forældre er skilt og bor 

nu sammen med sin far og 

lille bror hos sin farmor og 

farfar. Han så glad og godt 

tilpas ud, hans øjne smilede 

hele tiden. Hans mor har en 

lille frisør salon og de 2 piger 

hos sig. De bor nu langt fra skolen. Da bedste forældrene købte grunden i 1995 var det bush og nu er der 

huse over alt. Vejen der til er noget af det meste ujævne. Heldigvis kørte vi i 4WD ellers var vi da aldrig 

kommet frem. Det er stegende hedt, så de mange kilometer havde været tunge at gå. Selv de lokale syntes 

det var meget varmt. Faktisk var der mange steder veje så små, at det var utroligt vi kunne kører. Farmor 

stolt over at alle hendes 11 børn var i live endnu. Hun var en super sød dame. 

32/ Brian P.7 

Sammen med sine 4 

fætre og kusiner 

bor de hos bedste 

forældrene. 

Bedstemor har fået 

et mikro lån og 

lavet en lille butik i 

garagen. Ikke friske 

fødevarer, men 

sæbe, popcorn i 

poser, sodavand, ris 

etc. Hun har lånt 

4000kr og skal betale 120kr tilbage hver uge. Hendes stue er malet i en flot blå farve og hele kanten rundt er 

pyntet med billeder i rammer af familien. Det er så hyggeligt. Som i mange hjem hvor der er lidt plads i 

overskud har hun 2 kæmpe stole og sofa. Meget typisk med store armlæn og groft slidstærkt stof. Pyntet 

med små broderede stof eller hæklerier. Sofa bordet som næsten ikke kan være der har også en meget fin 

hæklet dug. Så er hele stuen også fyldt HELT ud. Brian laver ikke så meget andet end skole. Dvs de går ikke i 

byen. Han skal hente vand 1 km væk og vaske sit eget tøj. Pigerne laver mad. Han er 15år, stor, bumset, 

genert og så sød.  Nem at kende i skolen pga sin højde, men hilste altid. Her med klasse i sine røde bukser. 

 

 


