Lisacare er en forening somhar gitt håp og mulighet igjennom
skolegang til 45 foreldreløse gatebørn i Uganda, Kampala det siste året. Barnene
kommer alle fra familier med vold, sykdom, mishandling og svikt.. De var alle barn
uten framtid, ingen utsikter for utdannelse, annet enn som misbruker, prostitueret
og hjemløs.
Barnene er nu alle i skole og de klarer sig utrolig godt der… De er blitt en harmonisk
gruppe som elsker å synge og danse… Lisacare møtte dem første gang sept. 2011.
Vi har overtatt deres daglige behov, og det har vært en fryd for øiet å se deres
utvikling fra å være underernærtebarn, til barn med et selvverd og med et håp i
øyet om en bedre fremtid. Men de har fremdeles ikke et hjem, mat utenom
skoletiden eller de ting som vi tar som en selvfølge og de blir misbrukt som ”slaver”
etter skoletiden.
Neste skritt er derfor å gi dem et hjem, stabilitet og sikkerhet ved å ta dem til en
spesiell kostskole. Selve oppholdet i kostskolen er allerede finansiert av frivillige
givere på månedlig basis. Foreningen mangler nå ca. 45.000 kr. før d. 1. Mai
2013.Disse pengene skal gå direkte til det som må til for å få barnene flyttet til
kostskolen som ligger 4 timer utenfor Kampala (altså senger, klær, mat, selve
flyttingen og div. andre livsnødvendigheter). Det tas ingen administrasjonskostnader
etc.
Siden prosjektet er en ren dugnad og alle penger går direkte til barnene, håper vi på
en generøs støtte. Barnene vil gjerne gi giverne noe til gjengjeld. De elsker det
simpelten for å vise sin takknemlighet. Det blir en overraskelse. Vi vil derfor sette
stor pris på om ditt navn kommer fram på kontoen eller at vi får en epost eller sms
fra deg.
Under ser dere et bilde av den glade gruppen som er blitt som en stor familien. De
har kun hverandre og er utrolig sammensveiset. Derfor vil de også bli flyttet
samtidig og samlet til kostskolen. En kveld de var samlet kom en av jentene med
tre pannekaker. Hun hadde delt dem opp i 45 deler slik at alle skulle få hver sin bit.
Hun visste ikke at det var mat på vei den kvelden. Men hun gjorde det bare
automatisk. Slik er de, tenker på hverandre før de tenker på seg selv.
En anne av jentene sa: ”Jeg ønsker å bli dommer”, hun har sett så mye urettferdig,
sier hun.
En annen jente har fått synge inn en sang som er lagt ut på hjemmesiden. Den er
utrolig vakker og støttet av et barnekor.

Plutselig har vi oppdaget at disse glemte barn altså ikke er ”dyr” lenger, men
talentfulle kjærlige barn som vil noe med livene sine og som er takknemlig for at de
har fått en sjanse til det. Ditt bidrag er derfor hjelp til selvhjelp. Du mottar
stafettpinnen på nest siste etappe og kan få gi den videre til disse barn, som får i
oppdrag å ta den til mål.......

Tusen takk for din hjelp!

Lisacare, Norge: Skandiabanken kontonummer 9710 21 10378
Lisacare, Danmark: Danske Bank reg:3288 konto nummer 3543294896.
Sjekk også hjemmesiden: www.lisacare.dk for ytterligere information.
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