
KÆRE SPONSOR  Julen 2016 

Tusind tak for alle jeres søde kommentar og 

dejlige hilsner. Det gør det sjovt at arbejde med 

sponsor børnene. Jeg håber i vil være med igen☺ 

Derfor: Nu er det tid til indbetaling til børnene før d. 1.12.2016 

1949,- inkl. Marafiki og ChiFU    eller  ( 1899,-) uden ChiFU.          Ingen 

prisstigninger, men 50 kr. af jeres penge går til kostskole for en pige vi 

ingen sponsor har til. Det kommer på jeres skat 2017 så i betaler reelt 

1350,-       Konto: 0400 4020669808. 

 

Det var så fedt at se alle børnene 

i marts, men allerede nu føles det 

som meget lang tid siden. Hvis 

min far er klar, tager vi måske 

derned til marts 2017. Der kom-

mer besked hvis det lykkedes ☺ 

 

De har haft et meget hårdt år på 

ABC. Pga. valget kom de en måned for sent i gang med 

undervisningen og børnene har i mange uger været på 

skolerne fra tidlig morgen til kl. 20-22. De har også skulle 

betale ekstra for den aften undervisning. Et hårdt 

skoleår. De sidste måneder har der været normalt igen. 

Mange af vores børn skal til stor eksamen, så det har 

været vigtigt med de ekstra timer. Ellers går det fint nok 

på skolen. 

Florence og de handicappede børn på ChiFU har det godt. De har 

købt nogle gl. strikkemaskiner (som vi havde i 70’erne), da de fleste bruger 



striktrøjer i skolen. Det vil de tjene 

penge på og de unge mennesker får 

undervisning af en speciel lærer. 

Florence har nu fået uddannelse af sin 

lokale kommune som social arbejder. 

Hun arbejder med hjælp til børn fra 

fattige familier, og nu kender hun 

reglerne☺ En dame, Prossy, er ansat til 

at undervise de store piger med 

håndarbejde og Florence tager sig af de små og bringer dem hjem i bil om 

eftermiddagen. 

Som alle andre siger, mangler jeg lidt sponsorer til nye børn.  

Kontakt mig endelig hvis der er tvivl eller spørgsmål. 

Super kærlig hilsen fra Berit Lund / Uganda sponsorbørn 

Vinkelvej 15, 5792 Årslev tlf: 20340612 ugandasponsor@gmail.com 

    

 

 

 

 

 

 

PS: Gl. Aisha har vi samlet penge ind til og nu har hun fået sit hus facade 

pudset op og malet ligeledes i stuen. Vi har lagt el ind da den gl. petroleums 

lampe var vild brandfarlig og hun kan ikke gå længere. Alle spøger hvordan 

den gl. fattige kone kan få råd til det og hun svare stolt at hendes Danske 

familie har hjulpet hende. Der bor stadig 4 unge og 3 store børn hos hende. De 

hjælper/beskytter hende og hun har til gengæld et sted de kan bo. I sidste uge 

have de en frygtelig storm og en del af en gavl røg ned. Heldigvis uden at 

ramme hende. Nu vil vi lige sikre de sidste mure. Skøn stolt kvinde. 


