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BO WALLENBERG 
GENERALSEKRETÆR 

Kære faddere og livreddere!
Denne leder skulle have handlet om 30-års 
jubilæet for Children’s Mission i Ukraine 
og den store fest, der var planlagt i oktober 
2022 i byteatret i Lutsk. Men som I alle ved, 
er der ikke noget at fejre i Ukraine lige nu.  
I stedet er vi vidne til en kamp for Ukraines 
eksistens og befolkningens overlevelse i 
en forfærdelig krig, der rammer uskyldige 
mennesker.

I stedet for at fejre, arbejder vi næsten 
dag og nat for at hjælpe flygtende og sårede 
børn og familier. Vi har allerede sendt over 
30 fragter med cirka 24 tons nødhjælp i 
hver forsendelse. Indtil nu har vi hjulpet 
over 300.000 krigsramte børn og familier 
i Ukraine, og vores hjælp fortsætter med 
uformindsket styrke.

Så længe vi har mulighed for at hjælpe 
dette hårdt ramte folk, vil vi gøre alt i vores 
magt for at hjælpe. Så længe vi har din støt-
te med bøn, penge og humanitær hjælp, vil 
vores kamp fortsætte!

JEG BLIVER DYBT RØRT, når jeg ser den 
kærlighed, der driver jer givere, og hvordan 
I rækker jeres hjælpende hånd ud gang på 
gang. Den tillid, I viser Children’s Mission 
og mig som leder, fylder mit hjerte med tak-
nemmelighed og håb. I skal vide, at det ikke 
er noget, jeg tager for givet. Jeg ved, at vi alle 
er bekymrede over den økonomiske situati-
on, og hvad der kan vente lige om hjørnet.

Det siges, at ”i prøvelsens time skal man 
kende sine venner”. Alle jer givere har vir-
kelig vist jeres store kærlighed i den enorme 
prøvelse, som Ukraine og hele demokratiet 
står overfor. For dette er ikke bare en krig 
i Ukraine, men en krig mellem demokrati-
ske værdier og diktaturets forfærdelige 
overgreb. Hvis Ukraine taber, vil det 
fremover betale sig at overtræde et 
selvstændigt lands territoriale græn-
ser med magt. Vi, der tror på demokra-
tiet, skal kæmpe for det, der altid har 
været en selvfølge i Vesteuropa – hvert 
lands ret til selvbestemmelse og 
frihed!

I forbindelse med alle Child-

ren’s Missions hjælpeindsatser, arrangerer 
vi en særlig indsamling. Lige siden pande-
miens begyndelse, har vi bedt om ekstra 
penge til fødevarepakker. Først var det 
virkningerne af pandemien, der fik folk til at 
sulte, nu er det krigen i Ukraine.

Alt vores almindelige arbejde fortsætter 
ufortrødent. Arbejdet, som du kan læse om 
i dette blad, finansieres af alle de fadder-
bidrag, vi modtager. Derudover kan vi yde 
en ekstra indsats for de penge, vi modtager 
gennem målrettede indsamlinger.

SNART ER DET JUL, og vi vil gøre alt, hvad vi 
kan, for at trængte familier i alle program-
landene kan fejre en værdig jul. Derfor be-
der vi om ekstra penge til fødevarepakker til 
de nødlidende familier, vi er i kontakt med. 
Vi vil lave julefester for skolebørn, på børne-
hjem og hospitaler - ikke mindst i Ukraine. 
Her er fædrene i krig, mens mødrene - med 
småbørn på armen - har måttet flygte til det 
vestlige Ukraine, hvor vi arbejder.

Flygtningene havde ikke andre ejendele 
end det tøj, de gik og stod i. Vi hjælper dem 
med en møbleret bolig, tøj og mad. Over-
skuddet fra vores genbrugsbutikker sendes 
til Ukraine for at give folk en udholdelig 
tilværelse. Vi har også lavet ”børnevenlige 
områder”, hvor psykologer arbejder med 
krigstraumatiserede børn.

DISSE BØRN HAR virkelig brug for noget 
at være begejstrede for! Derfor vil vi også 
give børnene julegaver, så de kan drømme 
sig væk og modtage noget, der kan aflede 
tankerne. Hvis I har mulighed for at give en 
ekstra gave, har vi virkelig brug for det nu!

Til sidst vil jeg endnu en gang 
takke jer alle for alt, hvad I gør for 
Children’s Missions arbejde og 

ønske jer det bedste, jeg ved − 
Guds rige velsignelse over jer og 
jeres familier!

Children’s Mission ”fejrer”  
30 års jubilæum i Ukraine
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U K R A I N E

Hjælp, glæde og håb  
til krigstrætte børn

Hver uge besøger Children’s Mission udsatte børn.  
De uddeler humanitær hjælp, men spreder også glæde og håb.

I DEN UKRAINSKE landsby Rozhyshche 
findes et børnehjem, som Children’s 
Mission har støttet i lang tid. Da krigen 
brød ud, blev børnene på børnehjem-
met evakueret og måtte flytte til 
udlandet, hvor de stadig opholder sig. 
Men siden da har omkring 20 nye børn 
måttet flytte ind på børnehjemmet. 
Nogle af dem er internt fordrevne fra 
de sydlige eller østlige dele af Ukraine 
og har mistet deres forældre i krigen. 
Andre er blevet forladt af deres  
forældre eller kommet i pleje, fordi 
forældrene har et alvorligt alkohol- 
misbrug eller ikke kan give deres børn 
den nødvendige omsorg.

Da Children’s Mission besøgte 
børne hjemmet, kom de med pæda-
gogiske spil, legetøj, barnevogne, biler, 
klistermærker, papirartikler og lidt slik. 
Men frem for alt kom de med kærlig-
hed, glæde og håb.

– Det er børn, der skal forstå, at der 
er venlige og kærlige voksne i ver-
den. De har brug for opmærksomhed, 
tryghed og kærlighed. De har brug for 
øjenkontakt, et klap på hovedet og 
én at holde i hånden, siger Lyudmila 
Lonyuk, Children’s Missions leder i 
Ukraine.

UNDER SAMLINGEN fik børnene snakket 
om deres tanker for fremtiden. Alle 
drømmene handlede om fred, familie 
og Ukraine. Børnene fik også mulighed 
for at skrive breve, lave tegninger og 
postkort, som kan sendes til de sol-
dater, der lige nu kæmper for landets 
overlevelse. De sendte blandt andet 
varme ord, bønner og ønsker. Størst var 
ønsket om, at soldaterne måtte komme 
tilbage i live.

– Alle børn i Ukraine drømmer om 
fred. Og alle arbejder på hver sin måde 

for at krigen slutter og for at freden 
kommer, siger Lyudmila Lonyuk.

Dette var blot et af mange besøg. 
Hver uge arrangerer Children’s Mission 
en til to aktiviteter for børn rundt 
omkring i Ukraine. Det er vigtigt, at 
børnene mødes og hjælper hinanden.

– Vi taler med personalet og leder 
efter nye måder at arbejde på. Vi kæm-
per for et smil fra hvert barn og for 
funklende øjne og glade grin, lyder det 
fra Lonyuk.

I LØBET AF AUGUST og september 
besøgte organisationen flere skoler og 
børnehaver og hjalp med at oprette 
krisecentre, hvor børnene kan opholde 
sig, når luftalarmen går i gang. Krise-
centrene er forsynet med legetøj, 
drikke vand, mad og hygiejneartikler. 
De er gjort indbydende for at aflede 
børnene fra tanker om krig.

Da Children’s Mission besøgte børnene på børnehjemmet i Rozhyshche, 
uddelte de spil og legetøj, men spredte frem for alt glæde og håb.

Hver uge arrangerer Children’s Mission i Ukraine aktiviteter, hvor de hjælper 
børn.
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ORDENE KOMMER FRA Lidia Kovalchuk. 
Hun er 86 år og er en af de ældre, 
ensomme mennesker i Ukraine, som 
Children’s Mission for nylig besøgte. 
Children’s Mission kommer med føde-
varepakker, men også med kærlighed, 
omsorg og håb.

– Jeg kommer fra en fattig familie. 
Min far døde tidligt, og som barn fik 
jeg kun lov til at gå i skole på deltid. Jeg 
skulle bidrage til husholdningen ved at 
passe dyr på en gård, for at vi kunne få 
mad på bordet.

På gården mødte Lidia en ung mand. 
De blev gift og Lidia drømte om en stor 
familie, men sådan gik det ikke. I stedet 
døde manden i en ulykke, og kort efter 
døde Lidias mor.

– Jeg følte mig helt alene i verden, og 
sorgen og vemodet kom ind i mit liv. 
Men til sidst indså jeg, at der altid er 
nogen, der har det værre, og at jeg skal 
nyde livet.

Lidia begyndte at gå i kirke hver søn-
dag. Hun blev troende, og med Jesus i 
hjertet vendte glæden også tilbage.

Lidia drømte stadig om en familie. 
Hun adopterede en lille pige, der vokse-
de op til en smuk og kærlig kvinde, der 
uddannede sig til lærer, giftede sig og 
gav Lidia to vidunderlige børnebørn. 

Men så skete den næste ulykke. 
Sidste sommer døde datteren, kun 49 
år gammel.

– Jeg ved ikke, hvordan mine bør-
nebørn skal klare sig uden deres mor. 
Deres far har forladt familien. Jeg ved 
heller ikke, hvad min fremtid bliver, 
men jeg beder og sætter mit håb til 
Gud. Han vil ikke forlade os.

Children’s Mission vil fortsat hjælpe 
både Lidia og hendes børnebørn.

– Det er fantastisk, når vi i vores arbej-
de kan være et redskab for Gud og svar 
på folks bønner, siger Lyud mila Lonyuk, 
Children’s Missions leder i Ukraine.

 U K R A I N E

Hjemmebesøg og  
mad giver Lidia håb
– Livet er svært. Det føles 
som om, ulykkerne forfølger 
mig. Vi er midt i en krig, og 
jeg er ulykkelig. Men i dag 
er en god dag. Jeg fik besøg 
og en fin fødevarepakke fra 
Children’s Mission. Da jeg 
så billedet af Jesus på posen, 
følte jeg glæde. Gud er med 
mig, og han besvarer mine 
bønner.

Hjælp fra Norden 
uddeles i Ukraine
HJÆLPEN FRA NORDEN fortsætter med 
at nå frem til Ukraine og blive uddelt 
der. Siden begyndelsen af året har 
Children’s Mission i Ukraine modtaget 
32 forsendelser med alt fra tøj og sko, 
møbler, tekstiler, genoptræningsud-
styr og medicinsk udstyr. 66 cykler 
blev fragtet i en lastbil fra Norge og 
delt ud til trængte skolebørn. Cyklerne 
blev kørt ud til deres modtagere på 
traditionel vis – med hest og vogn.

Lidia fortæller om 
sit liv til Arsen fra 
Children’s Mission.

Mange ældre har meget svært ved at få mad på 
bordet. Children’s Mission etablerer suppekøk-
kener og uddeler mad til de mest udsatte.

Hjemmebesøg hos 
de ældre betyder 
meget. Children’s 
Mission kommer 
ikke kun med føde-
varepakker, men 
også med omsorg, 
kærlighed og håb.

Cykler uddeles med 
hest og vogn.
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U K R A I N E

Skolestart med forhindringer
DEN FØRSTE SEPTEMBER begyndte efter-
årssemesteret på skolerne i Ukraine 
– i hvert fald på nogle skoler. Mange 
steder kan eleverne endelig mødes 
fysisk og modtage undervisning i klas-
seværelser. Betingelsen er, at skolerne 
opfylder en række sikkerhedskrav, 
såsom beskyttelsesrum til eleverne, 
alarmsystemer og regelmæssige evaku-
eringsøvelser.

Det er almindeligt, at skolebørn går i 
skole på skift, da der ikke må være flere 
elever på skolen, end der er plads til i 
beskyttelsesrummene.

MANGE STEDER ER skoler blevet ødelagt 
under krigen. Ifølge de ukrainske  
myndigheder er 20 procent af alle 
skoler og børnehaver blevet beskadiget 
eller ødelagt. Mange af dem er blevet 

genopbygget, men andre steder har 
børnene ikke længere en skole at gå i.  
I de områder, hvor krigen raser mest, 
må skolerne stadig ikke åbne. Her 
tilbydes der kun digital undervisning, 
hvilket kun gavner de elever, der har 
adgang til computer og internet.

Inden skolestart har Children’s Mis-
sion i Ukraine uddelt skoletasker, tøj og 
mad til nødlidende.

U K R A I N E

”Da nabohuset kollapsede, flygtede vi”

BØRN FRA HELE UKRAINE kommer til 
rehabiliteringshjemmet Dachny for at 
få hjælp til rehabilitering og til deres 
handicap og sygdomme. Mange af dem 
har været nødt til at forlade deres hjem 
på grund af krigen og har måttet flygte 
til lyden af bomber og granater.

En varm efterårsmorgen besøgte 
Children’s Missions personale Dachny. 
Som sædvanlig havde de gaver med til 
børnene; lækkerier, tøj og sko, legetøj 
og hygiejneprodukter.

Lyudmila fra Kharkiv, som besøgte 
Dachny med sin søn, roste Children’s 
Missions arbejde.

– Jeg ser Children’s Missions logo 
overalt. I giver mad til de fattige, I 
uddeler mad, tøj og sko til flygtninge, 
I hjælper på børnehospitalet, I køber 
mad til børnene på rehabiliterings-
centret, og I udstyrer både flygtninge-
centret og rehabiliteringscentret med 
legerum – som min søn elsker at lege i. 
Hvordan klarer I det hele?

Lyudmila takkede Children’s Mission 
af hele sit hjerte og forsøgte at smile, 
men der var en bekymring i hendes 
øjne. Da hun delte sin historie, forstod 
man hvorfor:

– Før krigen boede jeg, min mand 
og vores søn i Kharkiv. Vi er universi-
tetsuddannede, og min mand havde 

et godt job. Vores søn har haft alvor-
lige helbredsproblemer siden fødslen, 
så jeg tog mig af ham derhjemme. 
Behandlingen gav gode resultater, og 
vi troede, at han ville komme over sin 
sygdom. Men så kom krigen.

– Jeg glemmer aldrig den dag, krigen 
startede. Den 24. februar vågnede vi 
ikke af vækkeuret, men af lyden af eks-
plosioner. Det var virkelig frygteligt! 
Min mand var på arbejde, men ringede 
hjem og bad mig pakke det, vi skulle 
bruge for at flygte.

– De næste dage var virkelig svæ-
re. Der var så mange eksplosioner og 
brande, og overalt hørte vi skrig og 
gråd. Vi forsøgte at bevare roen, 
men da nabohuset styrtede 
sammen på grund af en 
eksplosion, besluttede vi at 
flygte.

– Min mand blev i byen, 
men jeg rejste sammen 
med vores søn og nogle 
naboer. Overalt så vi 
ødelæggelser, og det var 
svært at komme frem. Vi 
blev tjekket ved en række 
vejspærringer. Børnene 
græd uafbrudt. Jeg kan ikke 
beskrive, hvor forfærdeligt 
det var – men vi tænkte, at vi 

måtte redde vores børn!
– I begyndelsen af april ankom vi til 

Lutsk. Her fik vi hjælp til kost, logi og 
andet, som vi skulle bruge, og vi kunne 
også genoptage behandlingen af vores 
søn. Derfor besluttede vi ikke at flygte 
videre, men at blive.

Lyudmila drømmer om, at krigen vil 
slutte, og at hendes søn vil komme sig.

– I dag er det svært for os, men vi er 
i live, og vi giver ikke op. Sammen er vi 
stærke, og en dag kan vi vende hjem 
igen.

Lyudmila flygtede med sin søn fra bomberne i Kharkiv. Nu får de hjælp af Children’s Mission. 
– Jeg drømmer om, at der bliver fred, og at vi kan vende tilbage, siger hun.

Lyudmila er sammen  
med sin søn flygtet  

fra bomberne i Kharkiv.  
Nu får hun hjælp af  

Children’s Mission i Lutsk.
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F I L I P P I N E R N E

Kreativt håndværk  
kan give indtægt
DA SKOLEÅRET 2021–2022 var forbi, og 
teenagerne i Children’s Missions Open 
Heart-børneby havde fri, benyttede 
nogle af dem lejligheden til at lære et 
håndværk. Med hjælp fra Children’s 
Missions personale i Filippinerne, lærte 
de at lave kunsthåndværk med perler. 

Med et grundlæggende kendskab til 
håndværket og en stor portion kreati-
vitet, kan perlearbejde være med til at 
give de unge en indtægt i fremtiden.  
Jo mere de bruger deres fantasi til at 
skabe forskellige typer af perlearbejder, 
jo mere beviser de over for sig selv, 
hvad de er i stand til at skabe.

Til at begynde 
med lavede de 
penalhuse. Herefter 
fortsatte de med at lave 
mobiletuier, punge, små tasker, nøgle-
ringe og maskeetuier. 

Da de ældre børn havde lært at lave 
forskellige slags kunsthåndværk, delte 
de deres nye viden med de yngre børn. 
Det var en sjov dag for alle deltagerne.

Dagen handlede ikke kun om at 
undervise i kunsthåndværk og udvikle 
deres kreativitet, men også om at få 
teenagerne til at indse, at der er mange 
måder at tjene penge på i fremtiden.

F I L I P P I N E R N E

Fødevarepakker til  
småbørnsforældre 
GRAVIDE OG AMMENDE har brug for nærende mad, men det er 
en mangelvare mange steder. Children’s Mission i Filippinerne 
uddeler derfor månedlige fødevarepakker som en engangs-
hjælp til udvalgte kvinder, der bor omkring lossepladser og er 
gravide eller ammende med små børn. Fødevarepakkerne inde-
holder fem kilo ris, et kilo bønner, kylling, æg, frugt og grønt.

28-årige Evangelyn Estor er gravid med sit fjerde barn. Hun 
har været nødt til at sige sit job op, fordi hun har en svær 

graviditet. Mandens arbejde på lossepladsen er ikke nok til 
at brødføde familien.

– Jeg havde ikke regnet med at modtage en fødevare-
pakke, men den kom virkelig på det rigtige tidspunkt, 
fortæller hun.

Joemay Mucosa er 30 år og gravid med sit tredje 
barn. Hun og hendes mand arbejder begge på losseplad-

sen, men indkomsten er ustabil og ikke nok til familiens 
daglige behov. Hun er meget taknemmelig for den hjælp, 

familien har fået.
Rhea Del Castillo er 26 år og førstegangsfødende. Hun er for 

nylig flyttet til området.
– Det er meget hårdt at arbejde på lossepladsen, så fødevare-

pakken lander virkelig på et tørt sted. Det er svært at få råd til 
nærende mad, siger hun.

Jolina Lido er en 22-årig mor til to, der ammer sin yngste søn. 
Hendes mand arbejder som bygningsarbejder.

– Jeg takker Gud for denne uventede gave. Den vil virkelig 
være til stor hjælp for mig og børnene, siger hun. 

Evangelyn Estor.

Jolina Lido.

Rhea Del Castillo.

Børn i børnebyen lavede kunst-
håndværk med perler.
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F I L I P P I N E R N E

Vigtig viden  
– serveret på  
en tallerken
I EN MÅNED har sundhed været i fokus 
for eleverne på Children’s Missions skoler 
i Filippinerne. Børnene har lært at lave 
sunde måltider både hjemme og i skolen. 
Måltider, der skal sikre en næringsrig og 
varieret kost hver dag.

Børnene har lært om madcirklen, 
tallerkenmodellen og kostpyramiden. På 
den måde får de den viden, de skal bruge 
for at vokse og have det godt. For at 
underbygge undervisningen designede 
børnene hatte med sund mad, som de vi-
ste frem for hinanden og deres forældre. 
De spillede også spil og dansede.

Børnene fik selvfølgelig også mulighed 
for at spise den sunde, næringsrige mad, 
de havde lavet. 

F I L I P P I N E R N E 

Svejseuddannelse 
TI PERSONER i Filippinerne har takket være Chil-
dren’s Missions arbejde gennemført en svejse-
uddannelse. Det betyder, at de nu kan forsørge 

deres familier. Da det blev tid til eksamen, 
gik det rigtig godt: De omtrent ti mænd og 

kvinder bestod alle deres prøver. Child-
ren’s Mission ønsker jer stort tillykke!

F I L I P P I N E R N E 

Samuel og Zia  
får hjælp til sundhed
Children’s Mission hjælper fortsat udsatte børn. 
Samuel og Zia er to af de børn, som har fået bedre 
livsvilkår takket være arbejdet.

DA CHILDREN’S MISSIONS ERNÆRINGSHOLD mødte Zia for første gang, 
var hun fem år og otte måneder gammel, men hun vejede kun 14 
kilo. Hun så tynd ud og var langsom til at spise. Zias far arbejdede 
som bygningsarbejder. Han havde en meget lav indkomst, der ikke 
var nok til at dække familiens behov. Zias mor var hjemmegående og 
tog sig af Zia og hendes søskende.

Forældrene fortalte os, at de sjældent havde råd til at købe sund 
og nærende mad. De havde også dårligt kendskab til ernæring og 
kostplanlægning, og børnene fik hovedsageligt serveret forarbejdet 
fastfood.

Zia og hendes familie fik mulighed for at deltage i Children’s Missi-
ons 120-dages ernæringsprogram. Moren lærte, hvordan forskellige 
næringsstoffer påvirker børns sundhed, og hvordan almindelige 
sygdomme kan forebygges gennem sund kost. Hun fik også praktisk 
hjælp til at lære at lave billig, men sund mad.

Zia fik vitaminer og mad, og hendes helbred blev overvåget. Den 
forbedrede kost førte til forbedret sundhed, og hun tog på i vægt. 
Efter 120 dage i programmet var Zia normalvægtig, sund og glad.

Fire-årige Samuel fik også hjælp af Children’s Missions ernærings-
program. Hans undervægt skyldtes manglende appetit, uhensigts-
mæssige spisevaner, og at han foretrak at lege frem for at spise.

Ernæringsprogrammet og kirkens børneaktiviteter virkede godt på 
Samuel og hjalp ham til at ændre sine vaner. Han begyndte at spise 
sammen med de andre børn og satte pris på samværet. Han lærte 
også at tale med andre, ikke mindst med voksne, på en mere respekt-
fuld måde end tidligere.

Samuels forældre takker Children’s Mission for hjælpen til at få 
Samuel til at udvikle sig til et glad, aktivt og sundt barn.
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K E N Y A

Hjælp, der forandrer 
samfundet 
460 elever får en grundskole
uddannelse på Hannah Emuria
kinskolen i Lokichoggio. Men det 
arbejde, som Children’s Mission og 
partnerorganisationen Ledo gør, 
hjælper ikke kun skoleeleverne  
– det løfter hele samfundet.

TURKANA-DISTRIKTET I DET nordlige Kenya er 
et område med store udfordringer. Kun 15 pro-
cent af befolkningen har gået i grundskole, og 
kun fem procent har gennemført gymnasiet.

I 2009 begyndte missionærerne KeA og Bir-
gitta Arnlund at bygge en skole i Lokichoggio. 
Målet var at give flere børn mulighed for at få 
uddannelse. I dag er der både børnehave og 
folkeskole med indkvartering. Men hjælpen til 
områdets beboere rækker meget længere end 
som så.

Der er kvindegrupper, som hjælper kvinder 
med beskæftigelse og salg gennem bageri og 
smykkefremstilling. Vandprojekter og brønde 
giver lokalbefolkningen adgang til rent vand, 
mens latriner reducerer risikoen for sygdom. 
Syge børn får adgang til sundhedspleje, og 
særligt udsatte familier kan hente fødevare-
pakker hver uge. 

Et vigtigt arbejde er Mapendo-programmet, 
hvor elever, der har afsluttet folkeskolen, kan 
få støtte til at fortsætte deres uddannelse på 
gymnasiet og universitetet. I øjeblikket får 70 
elever uddannelsesstøtte, takket være økono-
misk hjælp fra faddere i Norden.

K E N Y A

David får hjælp til 
sin uddannelse
24årige David Nachi får økonomisk hjælp til sin  
uddannelse. ”Jeg drømmer om at kunne hjælpe  
andre, der har det svært”, siger han.

DAVID VOKSEDE OP i en landsby uden for Lokichoggio i det nordvestlige 
Kenya.

– Det er meget fattigt. Pigerne hjælper deres mødre med at hente 
vand, lave mad og arbejde i hjemmene, mens drengene passer famili-
ens geder og køer, fortæller han.

For børnene er det ikke en selvfølge at gå i skole:
– Undervisning i folkeskolen er gratis, men du skal selv betale for 

skoleuniform, bøger og skoleartikler. Det er der desværre mange famili-
er, der ikke har råd til, og så kan børnene ikke komme i skole.

– Jeg fik lov at gå i skole, men det var hårdt. Vi manglede mad og 
skulle vænne os til kun at spise én gang om dagen. Min søster er født 
med et handicap og kan hverken gå eller tale, fortæller David.

Efter folkeskolen lykkedes det David at gå videre til gymnasiet. Men 
her skulle der oven i købet betales skolepenge, og derfor blev familiens 
økonomi endnu strammere.

– Da min far døde, blev min mor eneforsørger for familien. Så havde 
vi ikke længere penge til at sende mig i skole, husker han.

Derfor modtog David fra 2014–2016 et lille legat så han kunne få sin 
studentereksamen, fra Ledos projekt Mapendo.

– Jeg klarede mig godt i skolen, og fordi jeg boede på skolen, fik jeg 
mad tre gange om dagen. Det var fantastisk! Da jeg 
var færdig med gymnasiet, begyndte jeg at 
arbejde som frivillig på Children’s Mission og 
Ledos skole. Jeg nød virkelig at hjælpe til og 
er så taknemmelig for den støtte, jeg selv 
havde fået.

I 2019 fik David et nyt studielegat. 
Gennem Mapendo fik han mulighed for 
at studere samfundsudvikling og socialt 
arbejde på universitetet i Eldoret. Men da 
corona-pandemien ramte, lukkede skolen, og 
eleverne måtte rejse hjem. Først et år senere 
kunne David fortsætte sin uddannelse.

Når han er færdig med uddan-
nelsen, drømmer David om at 
flytte tilbage til Lokichoggio:

– Turkana-folket har så 
mange problemer. Der er 
mangel på vand, dårlige 
sanitære forhold, og mange 
familier mangler mad. Når 
der kommer tørke, dør 
både mennesker og dyr. 
Jeg vil så gerne hjælpe 
dette folk og prøve at gøre 
en forskel, siger han. 

Skoleelever på Children’s Missions 
skole Hannah Emuriakin.
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