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Kære fadder og giver
FN’s Børnekonvention er den overenskomst, som de fleste lande 
i verden har underskrevet. Den er til for at beskytte børns rettig
heder, og i Artikel 28 står:

Deltagerstaterne anerkender Barnets ret til uddannelse. 
Grundskolen skal være gratis. Alle ved at uddannelse er nøglen til 
et liv i værdighed. Men der er lande, der har underskrevet og som 
krænker konventionen, og ingen bliver straffet mere end de børn, 
der ikke kommer i skole. Det er her Children’s Mission hjælper 
børnene til at få sine grundlæggende rettigheder tilgodeset. 

I det danske projekt Light a Light for Bangladesh går de fleste af 
børnene i regeringsskoler enten om formiddagen eller eftermid
dagen, og kommer så til vores Tutorial Skole enten formiddag 
eller eftermiddag. Her får de undervisning med sang, musik, rim 
og remser som indlærings værktøj. Sidst min mand Arne og jeg 
besøgte Bangladesh, talte vi med skoleinspektøren for en rege
ringsskole. Han bad os indtrængende om at alle børnene i hans 
område kunne deltage i Light a Light skolen, da de børn klarer sig 
fagligt bedre. 

Bliv inspireret af de 4 børn fra Bangladesh som fortæller om, 
hvordan det er at gå i Turorial Skolen på side 6 og 7. Ligeledes fra 
succes historien fra Filippinerne som Birgitta Dahl beretter om på 
side 3.

I Ukraine har mere end 1 600 børn været på sommerlejr i Dube
chno denne sommer, hvor de har fået sund mad, Guds ord, tid til 
leg og hygge ved bålet. 

På side 4 og 5 kan du læse om en nødhjælpstur til det østlige 
Ukraine, som kom i stand på grund af den svære situation Ukraine 
befinder sig i netop nu. Mange mennesker blev opmuntret og fik 
nyt mod, som du kan se og læse i billedfortællingen.

Stor TAK til alle jer faddere og givere til Children’s Mission, som 
gør det muligt at gøre godt for mange børn og deres familier i 
verden. 

ELLEN NORDSTRØM PANDURO
PROJEKTKOORDINATOR                                                      

Sommarlejr i Dubechno, Ukraina.
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F I L I P P I N E R N E

BIRGITTA FRA FILIPPINERNE BERETTER 
OM BÆREDYGTIG MISSION:

En solstråle historie

Ved et besøg på det store sygehus i Manila, The Me
dical City, traf Thord og jeg en ung mand i 30 års 

alderen. Han hedder Robert. 
Han har de sidste 8 år arbejdet som sygeplejeske på 

sygehuset.
Da han hørte, at vi kom fra Children’s Mission fortalte han, 

at han voksede op i San Juan, og at han var forskole elev i Mis
sionen, da han var lille. 

San Juan er det sted hvor Børnemissionen havde sit 
center i mere end 25 år.

Det er så mærkeligt og rørende, hvordan 
vi ofte træffer på mennesker her og der i 
denne store by, som har været berørt af 
Børnemissionens arbejde. Mange af 
dem er livet lykkedes godt for, ser 
det ud til.

Man bliver glad og taknemmelig 
over Children’s Missions indfly
delse. 

Elever fra Missionens forskoler i dag.

Robert.
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U K R A I N E

1. Det kræver meget planlægning at 
pakke vores biler med de rigtige for
syninger af mad, medicin og tøj, som 
der er så hårdt brug for i de krigsramte 
områder. Nøden er ufattelig stor blandt 
børn og familier, som har mistet alt 
under flugten fra krigsområderne. 

2. En af vores busser er nået frem til 
Østukraine efter en lang og besværlig 
rejse, hvor bilerne er blevet standset og 
kontrolleret et utal af gange af soldater, 
politifolk og oprørsgrupper. Men vores 
medarbejdere fortæller begejstret, at 
de på den måde fik masser af tid til at 

fortælle om Guds kærlighed til dem, 
der kontrollerede dem.

3. I byen Dnipropetrovsk bragte vi 
udstyr til et hospital. Det var forbinds
stoffer, gummihandsker, desinfekti
onsvæsker, medicin og andet udstyr. 
Overalt var der bevæbnede vagter, som 
fulgte os tæt.

4. På en af hospitalsstuerne besøgte vi 
to mænd. Overalt hvor vi kom blev vi 
mødt med varme og stor taknemlig
hed, fordi de sårede så, at de ikke var 
glemt. Samtidig kunne vi bede for dem 

og fortælle om Guds kærlighed til dem. 
Midt i krigens rædsler har Gud rørt 
mange menneskers hjerte.

5. Et andet sted mødte vi Oleg fra 
Odessa (manden i midten), som havde 
mistet den ene fod i krigen. ”Ja, jeg 
mistede min fod, med jeg kæmpede for 
frihed for mit folk og mit land og for en 
fremtid for mine børn. Jeg ønsker at se 
Ukraine som et frit land i Europa.”

6. I byen Dnipropetrovsk besøgte vi 
også et hjem for handicappede børn. 
Her taler vi med lederen af børnehjem

Nødhjælpstur til Øst Ukraine
Vores missionsleder i Ukraine, Lyudmila Lonyuk har sendt os en rejserapport fra 
en nødhjælpstur til det østlige Ukraine, hvor der til stadighed foregår krigshandlinger. 
Lyudmila Lonyuk fortæller historien i billeder.
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U K R A I N E

met. Der var 130 børn på stedet. Alle 
fik en fin gave fra Children’s Mission.

7. Der er ikke mange, som besøger 
disse ”glemte” børn. Så vores medar
bejdere havde et helt specielt og rø
rende møde med børnene. Børn er børn 
overalt i verden, også selv om de ikke 
kan fungere som andre normale børn.

8. I Poltava besøgte vi et hjem for 
forældreløse børn, som var samlet op 
på gaden. Mange kom fra krigszonerne. 
Børnene sang Ukraines nationalsang 
for os. Det var meget rørende og fyldte 

os med glæde at se børnene i gode 
omgivelser og med nogle, som tog sig 
af dem.

9. Her er en flygtninge familie, som vi 
også kunne række ud til med hjælp til 
basale livsfornødenheder.
Vi fik stor hjælp fra nogle af de lo
kale myndigheder. De var virkelig 
imponerede og forbavsede over vores 
arbejde. I byen Reshetylivka organi
serede kommunen en ”Dag for social 
retfærdighed”, hvor Children’s Mission 
var indbudt til at fortælle om vores 
arbejde.

10. Under vores rejse til Donetsk, Dni
propetrovsk og Poltava uddelte vi 600 
pakker med fødevare, 200 Tshirts, 65 
bokse med medicin og andet hospitals
udstyr, samt bunker af legetøj til børn 
og andre gode ting. De lokale admini
strationer var meget taknemmelige for 
vores hjælp. Mange bad om, at vi ikke 
ville glemme dem, men huske dem i 
vores forbønner.  

8 9
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B A N G L A D E S H

Skoleprogrammet Light a Light for Bangladesh med i alt 300 elever, har været i gang i 2 år i 
fire landbyer i det nordlige Bangladesh. Programmets formål er at bruge sang, musik, rim og 
remser som indlærings værktøj til Bangla, Engelsk, Matematik og til at skabe kreativitet og 
større selvværd for børnene. En elev fra hver skole fortæller sin historie.

Dosania Skole
Jeg hedder Santi og går i Regerings 
Skole om formiddagen og om ef
termiddagen går jeg i Light a Light 
Dosania Tutorial Skole. Jeg var meget 
svag i skolen, da jeg kun gik i rege
ringsskolen, og havde ikke mod til at 
stille mig op og give udtryk for min 
mening foran klassen. Jeg følte mig 
så usikker og urolig, når min lærer 
bad mig om at komme op foran og 
præsentere en mundtlig opgave for 
klassen. 

Efter jeg startede i Dosaria Tutorial 
Skolen, har mine lærere opmuntret 
mig til ikke at give op. Jeg har gjort 
mange fejl, men har fået mulighed 

for at øve mig igen og 
igen, og i dag kan jeg 
både synge, danse 
og spille harmoni
um, og også give 
udtryk for mine 
tanker foran en 
stor gruppe.

Hendes lærer fortæl-
ler om Santi: 
Hun er en meget sød pige, og hun 
har to brødre og to søstre. Hendes 
far arbejder med træskærearbejde 
og tjener dermed lidt penge, hendes 
mor er husmor. De har et stykke jord, 

hvor de har bygget et lille hus, 
og der bor hele familien. 

Santi hjælper med mad
lavningen i familien.

Tidligere var Santi 
meget bange for fremti
den, men i skolen får hun 

god vejledning, og det 
har betydet, at hun bliver 

bedre og bedre for hver dag i 
alle fag.
Santi vil gerne være kunstner og 

musiklærer, og hun spørger om vi vil 
bede for hende, og for at Light a Light 
for Bangladesh kan fortsætte.

succes historier4

Sadamohol Skole
Asa bor med sine forældre i 
Sadamohol landsby. Hendes 
far er daglejer i en rismark, og 
hendes mor arbejder i hjem
met. Engang imellem arbejder 
moderen uden for hjemmet for 
at tjene lidt penge. Asa har også 
en lillebror. 

Hvis man er sulten er det svært at 
koncentrere sig i skolen, og at gøre de 
gode ting, som man gerne vil, og det 
kender Asa til. Hun magtede ikke at få 
lavet lektierne, og hun sakkede bagud 

i skolen. Det var en 
stor udfordring 
for moderen 
at prøve til at 
hjælpe Asa 

med skolearbej
det.
Asa og hendes 

lillebror er nu startet i 
Light a Light Tutorial Skolen, og begge 
børn har forbedret sig i alle fag i skolen 
og også til musik. Deres hus ligger 
langt væk fra skolen, og de må gå langt 

hver dag, men de elsker at komme i 
skole nu.

Asa kan nu spille harmonium og 
synger rigtig pænt. Hun er en af de 
bedste elever i hendes klasse. Hendes 
yndlingssang er Patriotiske sange og 
folkesange. Hun er også interesseret i 
at høre Bibelens beretninger og synge 
sange med fagter til. 

Asa’s forældre er glade og siger: 
”Hvis vores børn ikke var kommet i 
Light a Light skolen, ville vore børn ikke 
være kommet så langt, som de er nu.”
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Etakhola Skole
Dulaly går i 4. klasse i Etakhola Rege
rings Skole, og i Etakhola Light a Light 
Tutorial Skole, og er en strålende elev. 

Dulaly elsker at læse og er glad for 
skolebøgerne, som hun altid læser 
i. Hun spiller også på harmonium 
og synger med stor selvtillid. Folk i 
landsbyen elsker at høre hende synge 

og spille, og glæder sig over hendes 
gode evner, og hun er blevet et kendt 
ansigt i skolens programmer. Hun er 
også blevet god til at danse.

 Hun elsker hendes 3 brødre, og 
trives rigtig godt i familien og tak
ker Gud for det positive der er sket i 
hendes familie. Hendes største ønske 

er at blive 
musiklærer. 
Light a Light 
musik skole er en 
stor velsignelse for hende og hendes 
familie. 

Barobari Skole
Jeg hedder Sumon, min far er land
arbejder, og min mor arbejder i vores 
hus, og så har jeg en søster og en bror. 
Jeg går i skole i Barobari regeringsskole 
i 3. klasse, og i Barobari Light a Light 
Tutorial Skole. 

Min mor lærte mig 
alfabetet og så elsker jeg 
at synge, – sang er en 
familie tradition hos 
os. Jeg blev meget 

glad, da jeg blev optaget i Barobari 
Tutorial skolen. Min musiklærer har 
lært mig at spille harmonium, og uden 
hans hjælp havde jeg aldrig lært at 
spille. Mine andre lærere hjælper mig 
med skole fagene. 

For nogle måneder siden 
deltog jeg i en sang konkur

rence, og i fremtiden vil der 
komme flere sang konkur
rencer, det glæder jeg mig 

til.  Jeg drømmer om at 
blive en berømt sanger, 
for jeg elsker at synge. 

Jeg bor i et meget fat
tigt område, og uden uddan
nelse vil jeg ikke kunne være 
med til ændre min families situation.

Vær sød at bede for mig og min 
familie.  Stor tak til Light a Light for 
Bangla desh, at jeg fik denne gode 
mulighed.

Hjælp et 
fattigt barn med at 

komme i skole.
Giro og bank konto nr.

findes på side 2.

Mærk gaven: 
Bangladesh
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Lugten fra lossepladsen i Payatas kan 
mærkes længe før man kommer tæt 
på. Især på de regnfulde dage, hvor der 
stinker af råddent madaffald. Kun få 
hundrede meter fra lossepladsen ligger 
Children’s Missions, Molfrid Center. 

Hvor der blandt meget andet er skole 
for omkring 100 børn i alderen 6–9 år.

I dag besøgte jeg hjemmet til en af 
eleverne. Hendes navn er Alexandra 
og hun går i tredje klasse, og har gået 
i skolen i flere år. Hver dag giver mor 
Julie sin datter skoleuniformen på og 
følger hende i skole. Man ved aldrig, 
hvad der kan ske undervejs i det om
råde. Det sker at børn bliver kidnappet 
og forsvinder.

Familien består af mor Julie, far, 
Alexandra og hendes yngre bror, som 
er seks år. De er blandt de millioner af 

mennesker, som har forladt livet på 
landet for at søge lykken i den store by. 
Dog havde de ikke forestillet sig, at de 
skulle bo på en losseplads. De har nu 
boet i Payatas i 8 år, og der er sket me
get lidt for at miljøet skulle føles bedre 
og tryggere at bo i. 

Huset består af cementblokke som 
ikke er malede, og huset ligger lige 
uden for affaldsbjerget, hvor alle 
former for affald kommer til. Nyvasket 
tøj hænger på tøjsnoren, for hel og ren 
er du nød til at være. Familien køber al 
det vand de bruger fra en nabo, og det 
koster 8 kr. om dagen. Elektriciteten 
er en tyv forbindelse til naboen, som 
de betaler 4 kr. om dagen for. Deres 
indtægt er minimal.

Faderen arbejder som affalds sor
terer, og tjener højst 4060 kr. pr dag. 

Mor Julie bruger tre dage om ugen på 
at finde madrasser, puder m.v. der er 
smidt på lossepladsen, og for det tjener 
hun ca. 24 kr. om dagen.

Mit spørgsmål til mor Julie er, hvad 
hun ønsker mest af alt for sine børn. 
Hun svarer, at hun ønsker at de kan få 
en uddannelse, for det vil betyde at de 
kan flytte væk fra Payatas og få et job 
og dermed leve et bedre liv.

Jeg deler dette ønske med hende af 
hele mit hjerte. Jeg kan forestille mig 
lille Alexandra i hvid sygepleje uniform 
på et hospital et eller andet sted i Filip
pinerne. Hendes glade smil vil kunne 
opmuntre og trøste de syge og hun vil 
med taknemmelighed tænke tilbage på 
det tidspunkt, hvor hun fik hjælp med 
sin skolegang fra Children’s Mission.  

BIRGITTA DAHL FORTÆLLER FRA PAYATAS:

At vokse op på lossepladsen  

Alexandra sammen med sin mor i deres stue.

Omgivelserne hvor Alexandra bor.

8 www.childrensmission.dk


