
1/ Lukiiya er nu i S. 1 

Har nu temmelig langt til skolen og skolebussen koster 1 kr. 

pr dag. De penge har hun ikke og da skole dagen starter kl. 

7.30 til mindst 17.30 er det jo surt at skulle gå i en 1 time hver 

vej. Jeg havde nogle perler med, som hun kan sy halskæder 

etc. ud af. Så må hun lave lidt penge på den måde. Da jeg 

betaler hendes egen betaling til skolen på 600kr pr år, så har 

de jo lidt penge derfra at gøre godt med. Jeg havde et strikket 

kludetæppe med. De ligger 3 i et lille rum og hun har rigtig madras. Fint ☺. 

2/ Jovia P.4 

Jovia familie er noget af det mest fattige vi har haft, så jeg gruede lidt 

for at møde dem. Men hvor var de dog kommet frem. De var flyttet i 

nyt 3 værelset lejet hus i god kvalitet. Moderen har været enke i 8 år, 

men har nu ny mand som er gårdmand(langt væk, sikkert med anden 

kone!) så han kommer med mad og sender penge til hjælp. Til 

gengæld skal hun passe hans 2 store kønne dejlige piger og deres 

fælles 2 børn. (Har man 2 børn med 1 mand er man hans rigtige kone, 

og dem kan han desværre have en del af.) Men hun var så glad og stolt 

over at det endelig gik dem godt. Nu har hun købt et lille lod i et 

stenbrud. Hun laver sten mel som sælges til latrinerne så de ikke 

lugter. 1 mdr. hårdt arbejde kan måske give 40 kr. Jovia besøgte 

mit hotelværelse. Skøn dejlig smilende pige. 

3/ Ssaka 20 år. 

Er i fuld gang med sin mekaniker uddannelse og fik kun roser. Han 

vil helst arbejde alene, så han lærer noget. De andre er tit 4-5 om 

et job. Værktøjet blev låst inde og hans eget var derhjemme. 

Svendene stjal hvis de kunne komme til det. 1 år til er han færdig. 

Han skal have kørekort til august så han kan hente kundernes 

biler. ½ times kørsel hverdag i 3 uger og teori til ca. 1000,- Se det 

er jo til at betale. Sådan en fin mekaniker uddannelse betaler 

man 1000kr for pr ½ år. Og det tager 2 år, men vi håber han er så 

dygtig det sidste ½ år, at vi ikke skal betale. 

4B/ Rodney P.1 

Hans mors hjerte er bristet af glæde, da vi kom med uniform og penge. 

Hendes mand kommer 1 gang om måned på besøg for at kontrollere 

børnene og betaler for kun skole penge til den ældste af børnene. Resten 

af de 3 børn må sørme være hendes ansvar!!!! Hun har en lille bod, men 

får sommetider beslaglagt af politiet, fordi den er ulovlig ved vejkanten.  

De bor i svigermors 3 vær. hus gratis. Rodney kom løbene med en stor 

klase bananer jeg skulle have.  De havde en vandhane udenfor huset. 8 

øre pr liter vand. 


