
9/ Edrine P.5 

En rigtig glad fyr som stolt fortalte at pga. 

hans tante arbejdede mange timer var han 

nu på kostskolen. Hun ville ikke have han 

skulle være meget alene. Uha den nye 

skoleuniform var bare guld for ham.  

Personalet sætter navn på så han ikke 

mister det. 

10/ Sudaisi P.5 

Endnu en meget trist slidt mor. Flere gange var han tæt på at 

ryge ud af skolen. Men de gav moderen job for at betale for Top 

Ups. Hun er nu mester i at hjælpe de andre, som er ved at ryge 

ud. OG har nu fået fast betalt arbejde på skolen. De bor i 1 

værelse lejet hus sammen med de 2 andre børn. 

11/ Faham P.6 

Faham har 7 søskende og deres forældre er meget stolte over at 

6 er i skole, men det holder meget hårdt med at skrabe 

pengene ind til egen betaling på skolerne. Faderen har et 

værksted sammen med 4 andre og den ældste søn har fået lærer plads der. Moderen var 16 år da hun fødte 

den første og nu 8 levende børn senere ser hun bare stærk ud. Havde vi ikke betalt skolepenge var Faham 

nok ikke kommet i skole, men skulle have hjulpet på værkstedet. Alle familiens børn har hver skrevet 

takkebrev om skolepenge og uniformen. Skøn dreng. Faham er vores ”gadedreng”. 7 nabohuse og min far 

er med til at betale for ham. 

12/ Angella S.1 

Ups så er vi inden i lokal kultur. Robinah kunne ikke brødføde sine 6 børn, så 

noget familie har hentet de 3 ældste også Angella, som er en af de dygtigste i 

hendes årgang. Vi har kæmpet sammen med Angella for at få hende igen, men 

kompromisset blev at hun kommer tilbage til 2. termin i maj. Men så betaler vi 

også kostskole for hende. Alle er enig om at hun skal have chancen. Robinah er 

hønsepasser på skolen, men det er et dårligt betalt job og hun er vist taget i at 

stjæle æg og høns (hvilket jo godt kan forstås når pengene ikke rækker). Så vi 

kan ikke gøre andet end få Angella på kostskole. Via Florence får hun sin gave 

og vi har givet penge til kostskolestart. Ærgerligt 

vi ikke mødte hende.  Fik dette foto af hende 

med sin gave. Smuk pige. 

13/ Caroline P.6                                                                                                            

Hun er glad og tilpas. Ingen sygdom og det går godt i skolen. I de sidste 4 år 

har de boet i deres eget hus, desværre er faderen arbejdsløs som bygnings 

arbejder. Det var meget vigtigt for Caroline at ønske alle: Glædelig Påske. Uha 

pengene og uniformen gjorde stor glæde. Hold da op de var taknemlige.  Hun 

har brødre på 4½ og 15 år. Der var utrolig rent rundt om huset. Der flyder 

ellers med affald alle steder, men her er det bare i orden. Og da vi gik fulgte 

de os af meget små stier op til bilen igen. Meget smilende skøn mor. 


