
 

Kevin Kigozi P.4 

Da vi mødte Kevin boede han hos sin stedmor. Dvs. fordi han kom til vores møde hentet af 

hans faster, var han ikke tilladt tilbage til sit hjem. 

Hans far er smuttet og stedmoderen tog hævn på børnene. 

De måtte ikke få vand til vask af tøj eller sig selv. 

Storebror måtte sove udenfor uden tæppe og kom altid meget kold i skole. 

De kommer altid for sent da de skal passe stedmors børn (måske deres ½ søskende) inden 

de kunne komme i skole (ca. kl. 10) 

De havde ikke andet tøj end det de står og går i. I ferie og weekender har de ikke andet, 

derfor ser de også laset og misholdt ud. Og de ejer intet. 

Store bror fik kun aftensmad fik han tog imod 10 slag med kæp. Ingen tæv = ingen mad. 

Tævene tydelig på ham. Til sidst stak han af fra stedmor og faster fandt ham ude i byen. 

Han bor nu hos hende sammen med den ældste bror, som har boet der siden han var lille. 

Faster utrolig sød og prøver at klare drengene, men kan ikke også holde på Kevin. Derfor er 

han kommet på kostskole. Jeg har sjældent set så glad en dreng, da han stod med sit nye tøj 

og kasse lige klar til kostskolen. Stadig samme klasse som altid. Fedest ved hele turen. 



Hans familie: 

Faster :      Nsimlai Margaret  47 år. 

Storebror: Tonny Mpanga 20 år og på universitet 

Storebror: Owen Sekabira  13 år P.7 ABC 

måske også 2 ½ søskende 

 

Økonomi: 

Metalkasse (50kr) med tandpasta (5kr) sæbe(5kr) og vaskesæbe(3kr) 

200kr i hånden til indkøb af madras, tøj, sko, tæppe, vaskefad, skocream/børste, lås etc. 

 

 

Skolepenge pr år (3 x terminer): 

Kostskole   2100,- 

Egenbetaling (top ups)  1700,- 

 

 

 

Storebror Owen  

Egenbetaling pr. termin: 110,-   

Fra næste skole år 220,- pr termin. 

 

 


