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Kære alle som har hjulpet med Gamle Aisha’s hus. 

Så er vi kommet hjem fra Uganda og det har været en pragtfuld tur.  

Marts 2017. Vi fik snakket godt og grundigt med mange mennesker om hvordan 

vi bedst hjalp Aisha med hendes hus. 

Den store gavl ydervæg, som vi var mest bange for blev pudset op med 2-4 cm 

tykt puds på begge sider. 

Den store gennemgående væg inde i huset, som vi ikke turde skubbe til, blev 

brækket ned og muret op i nye sten og pudset på begge sider. 

Den ene inder side væg blev pudset på begge sider. 

Den ustabile bagvæg blev udskiftet i et område og ellers pudset op. 

Der er lavet bred støttekant på bagsiden og gavlen til beskyttelse imod erosion, 

når det regner kraftigt. Den bliver også brugt til lektier og hyggeplads. 
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Gulvet i værelserne og gangen er nu flot glat cement i stedet for ler gulv. 

Ny dør i gavlen da den anden var utrolig nem at bryde igennem. 

5 dages arbejde for 7 mennesker, 2 læs sand, 1 læs mursten, 

en masse vand, dør og 23 sække cement a 50 kilo plus diverse.                

Totalt 4300kr.       Indsamlet i alt 4325,-   ☺ 

 

Aisha har bedt mig om at takke alle der har hjulpet. Hun er så stolt og tryg ved 

sit hjem nu. Hun havde aldrig troet hun fik cement gulve og ny dør. Nu er hun 

ikke bange for blæst og kraftig regn. Hun beder for jer og i vil altid være med i 

hendes aftenbøn. Hun smilede og var så super glad, at det alene var det hele 

værd. 

Tusind tak for hjælpen.  

Det er stort det vi fik lavet. 

Et børnehjem er reddet, 6 børn og 3 store 

drenge har stadig et hjem. 

Kærlig hilsen fra 

Uganda sponsorbørn  

v/ Berit Lund Vinkelvej 15, Årslev 

ugandasponsor@gmail.com 

mobil 20340612 


