
33/ Sandra S.5 

Hun er den dygtigste i årgangen, så mange skoler er 

interesseret i hende til at trække deres gennemsnit op. Vi 

skulle hjem til hendes dejlige bedstemor for at finde 

hende. Hendes fjerne familie har flyttet hende på en 

meget dyr skole, som vi ikke kan forstå de kan betale. 

Familien har altid manglet penge. Efter at havde mødt 

hende på den nye skole, aftale vi at hun bliver der 

terminen ud og kommer tilbage til maj til 2. termin. Hun er 

på vores kost skole og der betales også for hendes egen 

betaling, da det er super dyrt i de sidste 2 år. Hendes 

bedstefars bror arbejder på den nye skole og jeg fik lige et 

billede af de to ældre herre. Hun har mistet sin sponsor så 

jeg laver forskellige indsamlinger for at få hendes penge 

skrabet sammen. Alt er velkommen, hvis i har lidt i overskud. ☺ 

34/ Daniel P.4 

Den anden unge familie som har det godt 

sammen. Daniel er nevø til manden i huset og 

han har det så godt. Fra at være en genert lille 

sølle dreng, er han nu et vægtig medlem af 

familien og den daglige drift af husdyrene. En 

anden ensom dreng på 10 år er på vej ind i 

familien. De skal have en baby til april og de 

knokler for at få det hele til at hænge sammen. 

De bor i familiens klan hus som han har arvet. 

De har en ko og 8 grise. Koen giver 12 liter 

mælk pr dag som de sælger for 24 kr. Meget af 

foderet går de og finder i grøftekanter og lign. Før havde de høns, men deres 

foder er meget dyrt. Grisene sælger de efter 6-7 mdr. for 400 kr. De har en 

knallert som bl.a. kører datteren Purity i skole. Alt er velholdt og rart hos dem. 

35B/ Sharon Mid børnehave 

Sharons mor har syfilis det sidste år og er meget syg og er ude i landsbyen hos sin egen mor som har 

dårlige bolig forhold. Søsteren Winnie, har ikke børn og bor 

som hushjælp hos Sharons far og hendes 7 andre søskende. 

Winnies største ønske er en lille hytte til deres mor og at alle 

Sharons søskende kan komme i skole.  Winnie arbejder som 

vaskekone, hvor hun tager rundt hvor der er brug for det. 

Sharon var utrolig stille. Et meget smukt barn. Hun hjælper til i 

marken med deres majs og søde kartofler. Mægtig glad for 

skoleuniformen som de alle har fået. Vi plejer at give lidt til 

julefest, men det holdt de ikke sidste år, så blev der til 

skoleuniform til dem alle. For mange en kæmpe gave. Sharon 

var meget velklædt og fin. Pengene går til betaling af skole og 

andre ting. Winnie var strålende glad og omsorgsfuld. 


