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“

ogle gange er du og vi så heldige at få resultatet af SOS
Børnebyernes arbejde helt tæt på. Med din hjælp ændrer vi skæbnen for tusindvis af børn, som får en tryg barndom - ofte én, de ikke
havde udsigt til ved fødslen.
Faith, som du kan møde i artiklen på side 4, blev som nyfødt forladt
af sin mor. Efter et hospitalsophold kom hun få måneder gammel til
SOS-børnebyen i Eldoret, hvor hun voksede op. Som voksen blev hun
au-pair i Danmark, hvor hun nu bor og er i gang med at uddanne sig.
Faith er på én og samme tid et vidunderligt eventyr og konkret bevis
på, at vores arbejde nytter. Helt virkeligt bliver eventyret, når man kan
møde hende lige her i Danmark. Jeg er virkelig stolt over at kunne
fortælle den historie, der bl.a. er muliggjort af hendes danske faddere,
og at opleve et menneske leve et helt og fuldt liv, som bestemt ikke lå i
kortene. Det arbejde, vi udfører for det enkelte barn, følger barnet hele
livet.
I SOS Børnebyerne hjælper vi børn i mange situationer. Vi hjælper
børn som Faith, der slet ingen har til at tage sig af dem. Vi hjælper
udsatte familier, så forældrene kan komme på fode, f.eks. få et arbejde
og forsørge deres børn, så de ikke er tvunget til at opgive dem på grund
af fattigdom. Vi hjælper forældreløse børn til at komme i pleje enten hos
slægtninge eller i nye kærlige plejefamilier.
På side 12 kan du netop læse om vores succes med at uddanne
plejefamilier i Østafrika. De lærer, hvordan man tager sig af plejebørn
med omsorg, respekt og forståelse. Det er et eksempel på de typer
arbejde, vi sammen med dygtige partnere laver uden for børnebyerne.
Et arbejde, der ikke kunne lade sig gøre uden din hjælp.

Faith Wariara voksede op i en SOS-børneby. Nu bor
hun i Køge

Med din hjælp
ændrer vi
skæbnen for
tusindvis af børn,
som får en tryg
barndom - ofte
én, de ikke havde
udsigt til ved
fødslen.

Sådan holder børn jul i SOS-børnebyerne i hele verden
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BILLEDPOLITIK
SOS Børnebyerne ønsker at beskytte børnene. Det
betyder blandt andet, at vi ændrer børnenes navne,
så barnet ikke bliver genkendt. SOS Børnebyernes
regler er i overensstemmelse med EUs regler
om databeskyttelse. James på forsiden af SOS
Børneliv er et af de børn, der er ramt af tørken i
Marsabit, Kenya, og får hjælp af SOS Børnebyerne.
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SOS Børnebyerne gav mig

MIN BARNDOM

“

Faith Wariara kom til SOS-børnebyen i Eldoret i Kenya, da hun blot var få
måneder gammel. Nu er hun på skolebænken i Danmark med en drøm
om at blive sygeplejerske

SOS gav mig
chancen for at
få en barndom.
Et sted at kalde
hjem, én at kalde
mor og andre
børn at kalde
søskende

Tekst: Pernille Yde Honoré · Foto: Mathilde Oda Meyer

D

et var ikke til at forudse, at Faith Wariara en
dag skulle bo i Danmark. For 25 år siden blev
hun som nyfødt forladt af sin mor og af en venlig
sjæl bragt til et hospital i Kenyas hovedstad, Nairobi,
hvor hun tilbragte de første uger af sit liv. Den lille
pige fik navnet Faith, og når folk så på hende og
holdt hende, sagde de altid: ”Hun kommer til at
klare den!” Faith klarede den. Hun kom til børnebyen i Eldoret, hvor hun voksede op i en SOS-familie
hos sin SOS-mor, Jane.
TÆT KNYTTET TIL SIN SOS-MOR
Ikke nok med, at Faith har klaret den. Hun trods
ede alle odds, hun fik en familie i børnebyen i
Eldoret, og som voksen søgte hun om at blive au
pair i Danmark. Her har hun mødt sin mand, Jesper.
Sammen har de Jespers søn, Frederik, og deres fælles datter, Patricia.
”Jeg vidste ikke noget om Danmark, men jeg vidste, at det arbejde, man udfører som au-pair, har jeg
gjort hele mit liv. Jeg er vokset op i en familie, hvor
vi er vant til at hjælpe hinanden. Jeg er vant til at
tage mig af mine søskende, vaske deres tøj og hjælpe dem med lektier. Jeg så au-pair-jobbet som et
springbræt. I Kenya er arbejdsløsheden meget høj,
også selv om man har en uddannelse”, siger Faith.
Da Faith havde taget et toårigt universitetskursus,
arbejdede hun i en periode som receptionist på et
hotel. De 800 kroner, som hun fik i månedsløn,
skulle række til husleje, mad og transport. Det var
de dårlige betingelser på arbejdsmarkedet i Kenya,

der fik Faith til at tage til Danmark som au-pair,
hvor hun fik plads hos en familie i en lille by ved
Køge. Nu er Faith i gang med at tage 9. klasse, og
næste skridt er at blive SOSU-assistent. Hendes
drøm er at blive sygeplejerske.
TÆT KONTAKT MED FAMILIEN I ELDORET
Køge og Eldoret minder ikke meget om hinanden.
Nogle af de forskelle, Faith har lagt mest mærke
til, er infrastrukturen, og at vejene er rene, så man
ikke får beskidte sko. Øverst på listen over det, hun
savner allermest i Kenya, er hendes SOS-familie og
-mor, Jane, som hun ringer til næsten hver dag.
”Min mor var meget skeptisk, da jeg ville tage til
Danmark og bekymret for, hvordan jeg skulle klare
mig, når jeg ikke kendte nogen. Jeg sagde til hende,
at man nogle gange er nødt til at tage chancer og
tænke på sig selv. Og hvis det ikke lykkes, kan jeg
sige, at jeg har prøvet”.
Faith, Jesper og børnene var sidste år på besøg i
børnebyen i Eldoret, hvor de boede i SOS-mor Janes
eget hus udenfor børnebyen, mens deres ældste
barn, Frederik, foretrak at bo i børnebyen hele ugen,
fordi der var så mange børn at lege med. I år skal familien holde jul i Eldoret, en rejse de alle fire glæder
sig meget til.
JEG FIK ET STED AT KALDE ”HJEM”
Faiths opvækst i børnebyen i Eldoret har givet
hende nogle muligheder, som mange andre børn
i Kenya ikke får. Hvis man har mulighed for at gå i
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17 % UNGE ER
ARBEJDSLØSE
Eldoret er den hurtigst
voksende by i Kenya med
over 400.000 indbyggere,
og tallet er tidoblet på 40
år. Selvom Kenya i mange
år har haft Østafrikas
største økonomi, kæmper
landet med korruption, kronisk underskud
på handelsbalancen,
inflation og en ungdoms
arbejdsløshed på over
17 procent, hvilket giver
unge som Faith en dårlig
start på arbejdslivet. Der
sker samtidig positive
udviklinger: f.eks. er
børnedødeligheden fald
ende, mere end 95 % af
alle børn går i grundskole,
og flere unge tager en
ungdomsuddannelse.

"Nu er jeg mor til to, og jeg forstår, hvor stort et arbejde det er være SOS-mor.
Det er fantastisk og et meget hårdt job," siger Faith.

BESØG FRA ELDORET

I

Faith kom til Danmark som au-pair. I dag er hun gift med Jesper, og sammen har de
Patricia og Jespers søn, Frederik.

skole, er der mange børn, der efter skole skal arbejde i
hjemmet eller passe syge forældre.
”Når man er forældreløst barn, tænker man nogle
gange ’Jeg blev forladt. Jeg er ingen. Ingen vil have mig.’
SOS gav mig chancen for at få en barndom. Et sted at
kalde hjem, en person at kalde mor og andre børn at
kalde søskende. Jeg fik en barndom og kunne gå i skole,
lege på legepladsen og gøre det, som alle børn burde
opleve. Der er så mange mennesker, der ikke får chancen for at være i SOS. Den mulighed fik jeg”, fortæller
Faith.
”Da jeg voksede op, ville jeg rigtig gerne vide, hvem
mine biologiske forældre er, fordi alle andre børn har
mødre og fædre. Men ikke længere. For mig er den

afgørende person ikke den, der fødte dig, men den, der
opdrog dig, den, der holdt om dig, når du græd,” siger
Faith.
Hun er kommet overens med, at hun ikke kender sin
biologiske familie og i stedet har en stor SOS-familie,
som hun holder tæt kontakt med. Hun har fået sin
egen familie i Danmark og har nu indblik i, hvor stor en
opgave det er at være forælder.
”Nu er jeg mor til to, og jeg forstår, hvor hårdt det er
at være SOS-mor. Det er fantastisk og et meget hårdt
job,” siger Faith.
SOS-mor Jane bor stadig i børnebyen i Eldoret, hvor
nye børn er kommet til i den store børneflok.

Dorothy Kerubo Obonyo (t.h) og Faith Jerotich
Maiyo har i deres opvækst fået støtte af SOS Børnebyerne og besøgte Danmark tidligere i år.

august fik Faith Wariara besøg af sin SOS-søster,
Dorothy, der var inviteret til Danmark af SOS
Børnebyernes strategiske partner, Xellia Pharmaceuticals.
Dorothy er en af de unge, som Xellias medarbejdere har
støttet via en årlig indsamling. SOS Børnebyerne i Kenya
udvalgte Dorothy Kerubo Obonyo, naturvidenskabs
studerende, og Faith Jerotich Maiyo, ingeniørstuderende i
biomedicin, til at besøge Xellias hovedkontor.
”SOS har betalt mine undervisnings- og eksamens
gebyrer, tilskud til mad til min familie og bidraget til mine
søskendes skolegang. Uden den hjælp havde vi været nødt
til at gå ud af skolen,” siger Faith Jerotich Maiyo. Hendes
familie har modtaget støtte via SOS Børnebyernes arbejde
for, at udsatte børn kan blive hos deres egne forældre.
Dorothy er vokset op i børnebyen i Eldoret sammen med sin SOS-søster, Faith Wariara, der nu bor i
Danmark. Udover at se sin søster, havde Dorothy sammen med Faith Jerotich Maiyo en travl uge med bl.a.
besøg på Herlufsholm Kostskole, der også støtter SOS
Børnebyerne, og besøg hos Xellia.
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Jul i børnebyerne
De 559 SOS-børnebyer ligger fordelt over hele verden. I disse uger
forbereder børnene i børnebyerne sig til jul. Julen er en tid, hvor vi
glæder os over gaver, mad og tilbringer tid med familien. Men det
kan også være en svær tid for de børn, der har mistet eller ikke kan
bo hos deres egne forældre. SOS-mødrene gør sig umage for at give
børnene traditioner og tryghed. Her fortæller fem forskellige
børn om julen i deres børneby.

Nithika, syv år, bor i børnebyen Jaffna. Hun elsker at få nyt
tøj til jul og gå i kirke med sin
SOS-familie. "Jeg elsker at få gaver
og at møde julemanden og lege og danse med ham. Jeg hjælper min SOS-mor
med at lave julemad og med at pynte
juletræet med smuk pynt."

Matilda,16 år, bor i børnebyen
Morelia med SOS-mor Rosalva og
fire SOS-søskende. ”Det bedste ved
julen er, når vi sammen pynter vores
hus op. Vores juletræ er lille, men alle
hjælper med at hænge kugler og lys op.
Mit juleønske er, at børn, der bor alene
på gaden, får hjælp af gode mennesker.”

MEX

Anna, 13 år, bor i børnebyen
i Tacloban. Hun glæder sig
til julebordet, hvor SOS-mor
Judith laver Annas yndlingsmad. ”I
børnebyen glæder jeg mig altid til jul.
Vi pynter vores hus og juletræ, og mine
søskende og jeg samles de fleste aftener
for at fortælle om vores juleønsker.”
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Abina, otte år, bor i børnebyen
i Tamale. Abina synes, julen er
den bedste tid på året. ”Vi mødes
for at puste balloner op og tegne på
papstykker, som vi dekorerer huset med.
Jeg håber, jeg får mange gaver i år, helst
legetøj. Julen er en glad tid. Jeg synger og
danser til julesange, spiser lækker mad,
og jeg er også med i krybbespillet.”
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Mario, 11 år, bor i børnebyen
Port Elizabeth med to yngre
brødre. "Juledag pynter alle
børnene juletræer, hjælper med
at dekorere spisesalen og forberede
maden. Det bedste ved julen er at åbne
gaver julemorgen. Mit juleønske er, at
mine forældre holder op med at drikke,
så vi kan komme hjem."

i
EKSTRA:
Læs mere om,
hvordan de fem
børn holder jul her:
sosbornebyerne.dk/
gaapaaopdagelse
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TRÆK DIN STØTTE FRA I SKAT
Det nye år nærmer sig, og det er tid til, at din
støtte til SOS Børnebyerne i 2019 kan trækkes fra
i skat. Hvert år i januar indberetter vi dit samlede
støttebeløb til Skat. Til det skal vi bruge dit CPR/
CVR-nummer, og når vi har det, sender vi besked til
Skat, så du automatisk modtager skattefradrag for
2019 og fremover.
JULEHILSEN
Mange SOS-faddere vil gerne sende en julehilsen
til deres fadderbarn. Derfor har vi et par gode råd:
Skriv gerne et brev og send eventuelt billeder med.
Hvis du overvejer at sende en lille ting med, så vælg
noget småt, som kan være i en prøvekuvert. Du kan
f.eks. vælge skolerelaterede ting som en lineal eller
farveblyanter. Det kan også være noget, som flere
børn i SOS-familien kan deles om: sjippetov, kortspil,
kridt, klistermærker eller hårspænder.

2009

Sa stor er jeg

OPSLAGSTAVLEN
madlavning over åben ild, og derfor er brand et stort
problem. Det mindsker madlavning i et storkøkken
risikoen for.
GIV EN GAVE MED TO GLADE MODTAGERE
Når du forærer et fadderskab i julegave, glæder du
både modtageren og ikke mindst det fadderbarn, der
modtager støtten. Giv et barn, der har måttet klare sig
alene, et nyt og kærligt hjem i en SOS-børneby og
mulighed for at få en uddannelse, som er den sikreste
vej ud af fattigdom. Bestil julegaven her:
www.sosbornebyerne.dk/gavefadderskab

REKORD I DELTAGERE TIL WALKATHON
Tusind tak til alle jer, der deltog i den 20. udgave
af ECCO Walkathon. Mere end 17.000 deltagere
i København, Odense, Aarhus og Kolding gik i alt
1,3 mio. kroner ind til både SOS Børnebyerne og
Hjerteforeningen. Donationen til SOS Børnebyerne
fra dette års ECCO Walkathon bruges sammen med
sidste års donation til at bygge et såkaldt biohus
i Nairobis slumkvarter. I biohuset kan slummens
beboere uden risiko for overgreb komme i bad og
på toilettet. Samtidig laves affaldet under toiletterne
om til biogas, som blandt andet skal bruges i et
storkøkken i biohuset. I slumkvartererne foregår

2017

B

illedet af Busi og hendes SOS-mor, Lucy, er blevet et symbol i SOS Børnebyerne på det stærke
bånd, børnene i børnebyerne knytter til deres SOSmødre. I SOS Børnebyernes reception i København
kan du også se det fine portræt af Busi og Lucy.
Da Busi kom til SOS børnebyen Nelspruit,
Sydafrika, var hun et år og fem måneder gammel.
Hun var fejlernæret og kunne hverken gå eller tale.
Lucy måtte ofte tage Busi med til lægen, fordi hendes
immunforsvar var meget svagt. Busi spiste heller ikke
almindelig mad, men Lucy begyndte at give hende

fast føde. Hun har taget sig af Busi, siden hun var
lille, og betragter hende som sit eget barn.
I dag er Busi 15 år og stærk og sund. Hun har stort
talent for at spille blokfløjte og vil gerne komponere
sin egen musik. Efter skole laver hun lektier og ser
frem til at spille fodbold med sine venner i den lokale
park. Busi er også god til matematik og naturvidenskab. Derfor sørgede Lucy for, at Busi kom på privatskole i 5. klasse. Busis biologiske mor er psykisk syg,
men kan genkende hende, så Busi besøger hende
ind i mellem.

BAZAREN

ARV GIVER BØRN TRYGHED OG HÅB

Juleglæde til børnene

I SOS Børnebyerne er vi meget taknemlige for de
mennesker, der hvert år testamenterer til de børn i
verden, der er alene uden forældre eller familie til
at tage sig af dem. Når man testamenterer til SOS
Børnebyerne, får man gratis advokathjælp til oprettelse af et testamente. Samtidig er man sikker på,
at alle pengene går ubeskåret til børnene, da SOS
Børnebyerne ikke betaler boafgift til staten. Overvejer
du at testamentere et beløb til SOS Børnebyerne eller
har du spørgsmål, så skriv eller ring helt uforpligtende
til Fundraising Manager Mette Sandager Löhndorf på
msl@sosbornebyerne.dk eller 33 78 02 93.

Glæd både dig selv og især de børn, der
nyder godt af din støtte, når du køber de
elegante juleophæng fra Nordahl Andersen eller de smukke SOS-julekort. Der er
tre kort i pakken med forskellige julemotiver til 40 kr. De fire ophæng har kendte
motiver fra H.C. Andersens eventyr, og
der følger rødt og gult bånd med, så du
kan bruge pynten til både jul og påske.
En æske koster 275 kr. Fortjenesten fra
salget går direkte til SOS Børnebyernes
arbejde for børn, der er alene i verden og
har mistet deres forældres omsorg.
Køb her: sosbornebyerne.dk/julepynt
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ET KÆRLIGT HJEM
TIL ALLE BØRN
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Kontakt os:
VINTERRAPPORT PÅ VEJ
33 73 02 33
Der er nyt på vej fra dit SOSbarn eller din SOS-børneby.
Vinterrapporten skrives i disse
uger og ligger i din postkasse senest
den 30. januar. I vinterrapporten hører du nyt om
både dit specifikke fadderbarn og om, hvad der sker
i børnebyen. Kontakt os, hvis du ikke har modtaget
vinterrapporten den 30. januar, på:
info@sosbornebyerne.dk

Glædelig jul og godt nytår
10/09/18 13:13
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UNDERVISER I
BØRNEOMSORG
Fairstart Foundation
har sammen med SOS
Børnebyerne uddannet
instruktører, som træner
plejefamilier på deres eget
sprog. Familierne har typisk udsatte og omsorgssvigtede børn og børn
uden forældrekontakt
i pleje. Plejefamilierne
bliver trænet i relations
arbejde, konflikthåndtering og i netop at støtte
traumatiserede og omsorgssvigtede børn.

3.000 plejebørn har fået en
bedre barndom

Skolebørn leger udenfor en
af folkeskolerne i Chanika
i Dar es Salaam. I baggrunden laver en kvinde
skolemad til de børn, der
har råd til at købe mad.

banebrydende og vellykket. SOS
Børnebyerne har før og efter træningen
spurgt plejeforældre og -børn om, hvordan de havde det i familien.
“Før vi begyndte at arbejde med pleje
familierne, oplevede forældrene f.eks.,
at de ikke kunne forstå børnene eller
samarbejde med dem. Omvendt følte
børnene sig overset og ikke lyttet til, og
nogle børn blev afstraffet fysisk. Efter
undervisningen viser både børnenes og
de voksnes tilbagemeldinger, at arbejdet har haft stor betydning. Børnene
bliver lyttet mere til, de har fået tættere
tilknytning til deres plejeforældre og
bliver slået mindre. Resultaterne viser,
at arbejdet med plejefamilierne er en
stor succes”, siger Lene Godiksen.
BRUGER SOS-MØDRENE
Det er ikke kun plejebørn og -forældre,
der oplever succesen. De lokale SOSansatte kan også se, at SOS Børnebyerne
gør en stor forskel i mange børns
liv. Mange flere børn får hjælp, fordi
undervisningen er internetbaseret og
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oversat til 20 forskellige sprog inklusive
de lokale sprog. Samtidig bruger SOS
Børnebyerne den enorme ekspertise,
der igennem 70 år er bygget op i børnebyerne. Flere SOS-mødre med mange
års erfaring i at tage sig af forældreløse
børn med særlige udfordringer fungerer
som mentorer for plejefamilierne. De
mange årtiers erfaring betyder også,
at de lokale myndigheder stoler på, at
SOS Børnebyerne er eksperter i børns
omsorg.
VI BEHANDLER AISHA SOM
VORES EGET BARN
På øen Tumbatu ud for Østafrikas kyst
bor Aisha på 14 år som plejebarn hos sin
onkel og tante. Begge Aishas forældre er
døde, og derfor flyttede hun for tre år siden hjem til sin tante, Neysha, og sin onkel. De har deltaget i SOS Børnebyernes
undervisning af plejefamilier, og som et
led i programmet har familien modtaget
støtte i form af mad, skolematerialer,
sundhedsforsikring og forbedringer af
deres hus.

Tekst: Pernille Yde Honoré · Foto: Marie Amalie Høst

I et nyskabende arbejde med plejefamilier i Østafrika har SOS Børnebyerne i de
sidste to år hjulpet 3.000 plejebørn til en mere tryg barndom. Med støtte fra den
danske stat har SOS Børnebyerne trænet og vejledt mere end
500 plejefamilier i Østafrika

H

til barnet og lærer dem at være åbne, lytte til og huske
at inddrage barnet. Kort sagt at være sammen med
deres plejebarn med omsorg, respekt og forståelse i
centrum.
”Plejefamilierne bliver trænet i at forstå børns udvikling og børns behov for tilknytning. Små børn har brug
for nærhed og fysisk kontakt som at blive vugget og båret. Større børn har brug for at blive anerkendt og mødt
som den person, de er, med de behov, de har”, siger
Lene Godiksen, programansvarlig i SOS Børnebyerne.
EN STOR SUCCES
Arbejdet med plejefamilierne i de tre lande er både

Foto: Lene Godiksen

vordan får man et forhold til sit plejebarn baseret
på tillid, respekt og forståelse? Især hvis barnet
har mistet en eller begge sine forældre og har andre
tunge oplevelser med i bagagen. Lige præcis de udfordringer har SOS Børnebyerne hjulpet mere end 500
østafrikanske plejefamilier med.
Igennem de sidste to år har SOS Børnebyerne i samarbejde med Fairstart Foundation uddannet
plejeforældre til mere end 3.000 børn i Tanzania,
Rwanda og Kenya. Lokale SOS-medarbejdere og lokale
myndighedsrepræsentanter er blevet certificeret som
instruktører, og de har undervist plejefamilier i lokalsamfundene. Kurserne styrker plejeforældrenes relation
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Butikken er en typisk kiosk og
grønthandler. Forældre har oftest
deres børn med på arbejde, når børnene endnu ikke går i skole.

“

Den træning, vi har fået,
betyder, at vi har fået et
tættere forhold som mor
og barn.
”Noget af det, vi har lært, er, at
vi skal se vores plejedatter som sin
egen selvstændige person, og at vi
skal behandle hende, som vi behandler vores egne børn. Nu involverer vi Aisha mere i de beslutninger, vi tager, og jeg er taknemlig for,
at jeg har fået et tættere forhold til
hende”, fortæller Neysha. Hun kan
også mærke, at Aisha har ændret
sig og lytter mere til sine plejeforældre, fordi de har lært nye måder at
være sammen på.
ET TÆTTERE FORHOLD
Juma på 14 år bor hos sin tante,
Judith, 27 år, og hendes mand, der
også har deltaget i projektet. De

MORS MAD. Kenyansk chapati til jul
Hver dag står SOS-mødre verden over i køkkenet og laver mad til deres SOS-familie. De
ved, at mad ikke kun handler om madvarer,
men at et måltid kan være fyldt med minder,
kultur og traditioner og kan skabe fællesskab
og sprede kærlighed.
Vi har fundet nogle af SOS-mødrenes bedste
opskrifter frem til dig. I børnebyen i Eldoret
laver mor Gail chapati, et lækkert fladbrød,
som er en klassisk del af julemenuen i Kenya.

DU SKAL BRUGE:

SÅDAN GØR DU:

6 ½ dl mel
2 ½ dl lunkent vand
2 spsk. olie
1 tsk. salt
1 tsk. sukker
Olie til stegning

1. Bland mel, salt og sukker i en skål. Tilsæt 1 ½ dl lunkent vand. Bland
mel og vand til en tyk masse. Tilføj mere mel og vand og ælt, til dejen
har den rette konsistens. Tilføj 2 spsk. olie, og lad dejen hvile 30 min.

60
min.

2. Del dejen i 8-10 stykker. Udrul et af stykkerne tyndt, og pensl med olie
på oversiden. Rul forsigtigt dejen sammen på langs som en roulade.
Form derefter en ”kanelsnegl” af rouladen. Gør det samme med alle
de andre stykker. Opvarm en pande med olie i bunden. Inden du
steger chapatien, skal hver ”snegl” rulles fladt ud. Læg den udrullede
dej på panden, og vend den efter et par minutter. Steges til den
har den ønskede brune farve. Dæk chapatien til i ca. 20 min. Skær
chapatien i trekanter og spis som tilbehør, eller nyd den, som den er.

Dej til 8-10 stk.
bor i Tanzanias største by, Dar es
Salaam, og har fem andre børn,
som er deres biologiske børn. Juma
var kun tre år gammel, da hans
mor forlod ham, og familien ved
stadigvæk ikke, hvor hun er. Jumas
far er også forsvundet, og familien
har heller ikke kontakt til ham. Der
er to værelser i huset, så nogle af
familiemedlemmerne sover i stuen.
Juma har ligesom sine plejeforældre fået undervisning af SOS
Børnebyerne.
"Vi har lært om børns rettigheder: At børn har ret til at blive
beskyttet, ret til at gå i skole og ret
til at have venner”, siger Juma. “Jeg
føler mig tættere knyttet til mine
plejeforældre end før og kan mærke, at de har fået ny viden om børn”.
Det er ikke ualmindeligt, at plejebørn bliver behandlet anderledes
end en families biologiske børn.
Judith har modtaget støtte fra SOS
Børnebyerne til at få en uddannelse
og træning i børneomsorg.
“Jeg har lært af SOS, at vores børn
skal behandles ens. Hvis børnene

for eksempel ikke opfører sig pænt,
sætter jeg mig ned og taler med
dem. Jeg kan mærke, at Juma hører
mere efter, hvad jeg siger nu, og jeg
kan mærke, han sætter pris på mig
som mor. Den træning, vi har fået,
betyder, at vi har fået et tættere
forhold som mor og barn”, fortæller
Judith.
Mange af de plejeforældre, der er
blevet undervist, fortæller ligesom
Judith og Neysha, at de har fået
større forståelse for, hvad det kræver at have børn i pleje. Samtidig
er flere børn kommet i skole og
har fået hjælp til at få sundhedsforsikring. Nogle familier har også
fået undervisning i f.eks., hvordan
man har en lille forretning, kursus i
budget og købmandskab.
Arbejdet med plejefamilierne har
været så stor en succes, at
SOS Børnebyerne har fået en bevilling på 17,6 mio. kr. fra CISU til at
fortsætte arbejdet med plejefamilier i Kenya, Rwanda, Tanzania og
Zanzibar i de kommende
fire år.

Foto: Mathilde Oda Meyer

MED STØTTE FRA
FOLKETINGET
Projektet er gennemført
med økonomisk støtte fra
Civilsamfund i Udvikling
(CISU). CISU administrerer Civilsamfundspuljen,
der uddeler støtte til
udviklingsprojekter, der
bekæmper fattigdom og
fremmer menneskerettigheder. Civilsamfundspuljen
er finansieret af
Udenrigsministeriet og er på
finansloven.
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ORDJAGT

FADDERPORTRÆT

VIND PERLEARMBÅND: Find 10 ord med temaet "vinter og jul" vandret, lodret og diagonalt. Send
løsningen til: SOSkonkurrence@sosbornebyerne.
dk eller SOS Børnebyerne mærket “Ordjagt”, Amerikavej 15C, 2. sal, 1756 København V. Du kan vinde
perlearmbånd lavet i en SOS-børneby i Kenya.

LENE FORTÆLLER
OM SOS BØRNEBYERNE
Lene Olsen er
frivillig, har støttet
SOS Børnebyerne i
10 år, og så holder
hun foredrag på
skoler i København.
Her fortæller hun
om skolegang og
uddannelse i f.eks.
Cambodja, Tanzania og Etiopien og om SOS-børnenes mulighed for at få en uddannelse. Lene er
pensioneret lærer. "Det er dejligt stadig at komme
ud at møde børn og unge. De er meget interesserede og stiller mange spørgsmål. Man bliver også
rørt over den måde, de modtager vores foredrag på.
Børnene bliver berørt af det, vi fortæller, og kan sige
til os: ’Jeg vil også være frivillig, når jeg bliver voksen’.
Det er i det hele taget dejligt at arbejde for en god sag
med andre mennesker i vores gruppe af frivillige.”
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Løsningen skal være os i hænde d. 30/1. Vinderne trækkes d. 31/1 og får direkte besked. Se vinderne her: sosbornebyerne.dk/konkurrence

STØT

SOS Børnebyernes
arbejde for
forældreløse og
udsatte børn

HJÆLP FORÆLDRELØSE PIGER
Hjælp forældreløse piger som Naaila, der er helt alene og ikke har noget sted at bo. I Uganda
er næsten halvdelen af landets befolkning børn under 18 år. Af dem har mere end hvert 10.
barn ingen forældreomsorg. Cirka en million børn har mistet deres forældre til AIDS, et ud af
fire børn er tvunget til at arbejde, og mange går ikke i skole eller har adgang til sundhedspleje.
Pigerne er særligt udsatte. Uganda har det næsthøjeste antal af børneægteskaber i Østafrika.
Officielle statistikker viser, at mindst en ud af 10 piger er gift, når de fylder 15 år, og 40 procent
er gift, når de fylder 18 år. Samtidig er tidlige graviditeter en trussel mod pigernes ret til at være
børn. En ud af fire piger mellem 15-19 år har allerede født eller er gravid.

