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Það hefur verið mikill heiður að fá að 
ritstýra blaði ABC barnahjálpar frá 
upphafi og þetta hefti er það fjórða í 
röðinni. Blaðið gefur innsýn í starfið 
og nánari kynningu á mörgum þeim 
sem leggja samtökunum hjálparhönd. 
Rauður þráður í gegnum blöðin er 
hjálpsemi fólks í þágu þeirra sem 
þurfa á hjálp að halda. 

Hjálpin er af öllum toga. Fólk sem 
heldur á framandi slóðir til að koma 
af stað skóla fyrir börn sem annars 
ættu ekki kost á menntun. Fólk sem 
gefur tíma og orku til að liðsinna 
samtökunum í alls konar sjálfboða-
vinnu. Fólk sem kemur auga á 
söfnunarbauk og setur í hann klink 
eða seðla. Fólk sem greiðir mánaðar-
legan stuðning fyrir barn sem það 
hefur aldrei hitt svo það geti stundað 
nám. Fólk sem greiðir í neyðarsjóð 
samtakanna sem nýtist öllum þeim 
börnum sem enn eru án stuðnings. 
Fólk sem tekur fagnandi á móti 
„sendiherrum“ ABC þegar árlega 

söfnunin Börn hjálpa börnum er í 
gangi. 

Góðsemi fólks er ástæða þess að 
samtök eins og ABC barnahjálp eru 
starfrækt og fær um að halda áfram 
sínu starfi. Neyðin í heiminum er 
meiri en bjargirnar en nógu margar 

hendur vinna hrein kraftaverk og tæp 
30 ára saga ABC sannar það. Velunn-
arar í öllum sínum myndum hafa gert 
það að verkum að tugþúsundir barna 
hafa notið tækifæra í lífinu sem þau 
annars hefðu ekki fengið. 

Tækifæri er einmitt það sem við 
veitum. Börnin sjá um lærdóminn og 
þurfa að hafa mikið fyrir hlutunum til 
að skapa sér betri framtíð. Oft þurfa 
þau að ferðast langar leiðir í skólann 
og þau búa ekki við mikil þægindi sem 
auðvelda þeim að stunda námið en 
nemendur ABC skólanna hafa sýnt 
fram á það að þau nýta tækifærið til 
hins ýtrasta. 

Þetta tækifæri býðst þeim, þökk sé 
góðsemi fólks og hún á sér ýmsar 
birtingarmyndir. 

Oddur Björn Tryggvason
ritstjóri

2

Góðmennska fólks

Meðal efnis

Styðjum börn til lífs og náms  3

Börn hjálpa börnum í gegnum árin  4

Þetta er svo gott málefni  6

Vilja þjóta út og byrja að safna  8

Mikilvægir söfnunarbaukar  9

Börn hjálpa börnum í tuttugasta skiptið  10

Hvert einasta barn skiptir máli  12

Skildi hjartað og hausinn eftir í Búrkína Fasó  20

Framúrskarandi ABC nemendur á Filippseyjum  26

Gott að gefa og hjálpa  28

„Hér eru allir jafnir“  30
4. tbl. Júní 2017
Útgefandi: ABC barnahjálp
Ritstjóri: Oddur Björn Tryggvason (ábm.)
Umbrot: Athygli ehf.
Auglýsingaöflun: Símstöðin

ISSN 2298-8149 Kynningarblað ABC barnahjálpar er prentað í 8.000 eintökum og dreift til styrktaraðila og velunnara starfsins.

PANTONE 301

PANTONE 032

PANTONE 659

barnahjálp
Júní 2017



Á heimasíðu ABC barnahjálpar, abc.is, 
finnur þú barn sem þarf á hjálp þinni að halda.

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í að rjúfa 
vítahring fátæktar. Starf ABC barnahjálpar snýst 
um að gefa fátækum börnum tækifæri til 
menntunar og hjálpa götubörnum til nýs lífs 
með því að veita þeim heimili og menntun. 

Styðjum börn 
til lífs og náms
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Árleg söfnun ABC barnahjálpar, Börn 
hjálpa börnum, hefur ekki aðeins 
safnað heilmiklum pening fyrir 
samtökin, sem hægt hefur verið að 
nýta í brýn verkefni, heldur einnig 
breitt út boðskap samtakanna og 
aukið sýnileikann. 

Á þessu ári var söfnunin haldin í 
tuttugasta skiptið og tóku 72 skólar 
þátt en fjöldi barna var rúmlega 2.400 
talsins. Um 8 milljónir króna söfnuð-
ust og munu peningarnir nýtast í ýmis 
komandi verkefni. „Mér fannst mjög 
gaman að fara í kynningar, hitta 
börnin og sjá áhugann hjá öllum þeim 
sem tóku þátt. Svo er ég mjög ánægð 
með árangurinn úr söfnuninni og vil 
þakka öllum þeim sem lögðu henni 
lið,“ segir Laufey Birgisdóttir, fram-
kvæmdastjóri ABC barnahjálpar. 

Sendiherrar ABC
„Sendiherra er ríkiserindreki sem 
kemur fram sem fulltrúi eins lands í 
öðru landi eða hjá alþjóðastofnun.“ 

Svona er skilgreiningin á sendiherra 
en við óformleg skrif um grunnskóla-
nemendur landsins, sem leggja hönd 
á plóg við árlegu söfnunina Börn 
hjálpa börnum, er þeim lýst sem 
sendiherrum starfsins. Sendiherrar 
ABC barnahjálpar hafa með einskær-
um vilja og dugnaði safnað rúmlega 
120 milljónum króna til styrktar 
fátækum börnum í fjarlægum 
löndum. Fyrsta söfnunin fór fram árið 
1998 og síðasta söfnun var því sú 
tuttugasta í röðinni þar sem börn 
gengu um götur í sínum hverfum og 
óskuðu eftir framlagi í bauka. Það er 
ljóst að með hjálp okkar mikilvægu 
sendiherra hefur starf ABC eflst 
verulega og hægt hefur verið að hrinda 
miklu í framkvæmd. 

Söfnunarféð nýtist vel
Féð sem safnast hefur nýst á margvís-
legan hátt. Skólabyggingar hafa verið 
byggðar og hægt hefur verið að bæta 
við húsnæði þegar þörf hefur komið 

upp. Keypt hafa verið húsgögn, 
skrifborð, stólar og rúm sem hafa nýst 
öllum skólunum. Þörf hefur verið á 
alls kyns viðhaldi sem hægt hefur 
verið að sinna. Eitt sinn var söfnunar-
féð notað til matarkaupa fyrir 
skólabörnin og þá voru keyptir um 
165.000 matarskammtar. 

Tala barna sem eru útilokuð frá 
skólagöngu er óhuggulega há en hún 
er vel yfir 100 milljónir á heimsvísu. 
Það, að njóta ekki menntunar, heftir 
þau og skerðir möguleika þeirra og 
lífsgæði á ótal vegu. Án menntunar fá 
þau ekki annað en láglaunastörf og 
ólæsi kemur í veg fyrir að hægt sé að 
koma skilaboðum til þeirra á prenti. 
Mjög auðvelt er að misnota þau í 
vinnulegum skilningi og eins og sagan 
hefur sýnt okkur þá er nóg til af 
einstaklingum sem nýta sér það. Án 
hjálpar í formi menntunar eru þau 
ófær um að brjótast út úr vítahring 
fátæktar. 

Börn hjálpa 
börnum í
gegnum árin Þessi mynd hefur prýtt söfn-

unarbauka ABC undanfarin ár. 
Mynd tekin í ABC skóla í Úganda. 

■  Söfnunin hefur fjármagnað stóran hluta af ABC skólanum í Rackoko í 
Úganda.
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Guðrún Margrét Pálsdóttir, einn af stofnendum ABC barna-
hjálpar, var framkvæmdastjóri samtakanna þegar söfnunin 
Börn hjálpa börnum fór fyrst af stað. „Einhvern tímann 
hafði ég heyrt að Norræna barnahjálpin hefði fengið börn í 
lið með sér í söfnun. Ég held að það hafi verið í Færeyjum. 
Mér fannst það alltaf góð hugmynd,“ segir Guðrún. 

Fyrsta söfnunin var árið 1998 og samtökin þá 10 ára 
gömul. Neyðin var mikil og mikil þörf fyrir aðstoð á Indlandi 
og í Úganda og þörf á fleiri byggingum, húsgögnum, skóla-
bókum og meira landi. „Einn daginn var ég að hugsa um 
hvernig við gætum safnað fyrir hlutum og þessi hugmynd 
kom upp. Við ættum bara að fá börn í lið og þá yrði þetta í 
orðsins fyllstu að börn hjálpa börnum. En þá kom upp 
spurningin um hvernig við ættum að snúa okkur í þessu,“ 
segir Guðrún. Hún hafði samband við presta en ekkert kom 
út úr því enda voru þeir aðallega að hugsa um Hjálparstarf 
kirkjunnar. Eftir það var gripið í símann og einfaldlega 
hringt í alla. 

Hringt í vini og vandamenn
„Ég byrjaði að hringja í alla sem ég þekkti, vini og vanda-

menn hér á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi. Ég reyndi að 
fá alla í lið sem mögulega væru í tengslum við einhver börn. 
Annaðhvort ættu börn sjálfir eða gætu fengið börn í lið. Ég 
fékk mína krakka og alla þeirra vini og hringdi út um allt. 
Þannig byrjaði söfnunin.“

Alls var hægt að smala saman um 100 börnum. Allt í 
kringum söfnunina var tímafrekt og krafðist mikils af þeim 
sem stóðu að henni. „Þetta var allt mjög flókið í sniðum. 
Hvert einasta barn fékk skjal og þau voru öll skrautskrifuð. 
Ég fékk tvo góða skrautskrifara sem handskrifuðu allt. Hvert 
einasta barn fékk upphæðina sem það safnaði. Þetta voru 
miklir útreikningar. Hönnuður vann útlitið á miðunum á 
baukunum og prentsmiðjurnar prentuðu allt frítt. Margir 
lögðu mikið á sig til að þetta gæti gerst,“ segir Guðrún. Í 
fyrstu var söfnunin 10 dagar en smám saman breyttist hún 
og þróaðist. „Samstarfið við skólana fæddist þegar Helgi og 
Þóra komu inn“ segir hún. Helgi Árnason var skólastjóri í 
Rimaskóla og Þóra Harðardóttir kennari í Melaskóla. 
„Kannski myndu fleiri skólastjórar vera til í þetta,“ hugsaði 
Guðrún með sér. 

Þetta er svo 
gott málefni

Guðrún Margrét 
Pálsdóttir telur 
söfnunina hafa aukið 
gildi umfram það að 
safna peningum.

■  Guðrún viðstödd háskólaútskrift hjá Heimili litlu ljósanna á Indlandi þann 15. mars árið 2010. Mikill peningur sem 
safnast hefur úr söfnuninni hefur farið í uppbyggingu á skólanum. 
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Mikil vinna á stuttum tíma
Skólastjórar upp til hópa voru mjög jákvæðir fyrir þessari 
hugmynd og söfnunin farin að taka mynd. Tímabil söfnun-
arinnar lengdist úr 10 dögum í allt að þrjár vikur og best var 
að hafa hana seint á vorin svo bjart væri á himni á meðan 
börnin gengju um. „Þetta var mjög mikil vinna á stuttum 
tíma og við vildum gefa okkur aðeins lengri tíma til að fara í 
alla skólana,“ segir Guðrún. Sú venja hélt áfram að bankinn 
taldi sérstaklega úr hverjum bauk og hvert barn fékk að vita 
upphæðina sem það safnaði. Það fyrirkomulag breyttist og í 
dag er gefin upp heildarupphæð sem hver skóli safnaði. 
„Skólastjórar og kennarar vildu fá eina sameiginlega 
upphæð svo það yrði ekki samanburður og samkeppni á 
milli nemenda.“ Ákveða þurfti hvaða árgangur myndi verða 
fulltrúi grunnskólanna í söfnuninni og í flestum tilfellum er 
það fimmti bekkur sem sér um vinnuna. „Fimmti bekkur 
var, svona að meðaltali, áhugasamastur og ábyrgastur,“ 
segir Guðrún. Það vantaði ekki upp á áhugann hjá þriðja og 
fjórða bekk og í sumum skólum hefur einmitt fjórði bekkur 
sinnt söfnuninni. Sömuleiðis hefur sjötta bekk verið falið 
verkefnið í sumum skólum. 

Guðrún er spurð að því hvort eitt ár sé minnistæðara en 
önnur og þá minnist hún á árið þegar þeirri hugmynd var 
velt upp að leggja söfnunina niður. Það var árið 2004. „Eitt 
árið vorum við að hugsa með okkur að þetta væri komið gott. 
Það árið var söfnunin með öðruvísi sniði en þá reyndum við 
að safna stuðningsaðilum en ekki í bauka. En Helgi frá Rima-
skóla sagði að þetta mætti alls ekki detta niður,“ rifjar 

Guðrún upp. Almenn ánægja var með hve margir stuðnings-
aðilar gengu til liðs í kjölfarið en ákveðið var að söfnunin 
yrði eins og áður árið eftir. „Það varð svo mikið úr pening-
unum. Við vorum að byggja stórar byggingar og fleira bara 
fyrir afraksturinn úr þessari einu söfnun. Við hugsuðum 
með okkur „vá hvað þetta skiptir miklu máli,“ segir Guðrún. 

Starfið varð sýnilegra
Að mati Guðrúnar hefur söfnunin aukið gildi umfram það 
að safna peningum. „Starfið er sýnilegra. Það var dálítið 
ósýnilegt fyrstu 10 árin og það vissu fáir af ABC.“ Það hefur 
einnig myndast sú hefð að landsþekktur aðili setji söfnun-
ina af stað. „Yfirleitt var reynt að fá forseta Íslands til að 
hefja söfnunina. Einnig hefur borgarstjórinn gert það oftar 
en einu sinni. Svo var það í eitt skipti að við fórum heim til 
allra leiðtoga stjórnmálaflokka landsins í fylgd fjölmiðla og 
þeir settu fyrstir í baukana,“ rifjar Guðrún upp. Það má með 
sanni segja að þessi árlega söfnun, sem fer frekar lítið fyrir, 
hafi breitt út boðskap ABC barnahjálpar síðastliðin 20 ár. 

Að lokum vill Guðrún koma á framfæri kæru þakklæti til 
allra þeirra sem lagt hafa söfnuninni lið. „Ég er rosalega 
þakklát þeim öllum. Hönnuðum, prenturum, stjórnendum 
flutningafyrirtækja sem hafa flutt baukana út á land okkur 
að kostnaðarlausu, kennurum, skólastjórum og svo auðvitað 
nemendum. Svo er Guðrún spurð að því hvort mikil og góð 
þátttaka frá upphafi hafi komið henni á óvart. „Nei, síður en 
svo. Þetta er svo gott málefni. Ég er meira hissa á þeim sem 
eru ekki með.“

Verið 
velkomin

Við leggjum okkur fram um að 

veita fólki á ferð góða þjónustu á 

vinalegum þjónustustöðvum um 

allt land. Við viljum jafnframt að 

viðskiptavinir geti gengið að 

vönduðu og fjölbreyttu vöruúrvali 

þar sem farartæki jafnt sem 

ferðalangar fá sitt. Komdu við á 

Olís, við tökum vel á móti þér.PI
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■  Helgi Árnason, skólastjóri Rimaskóla.

Helgi Árnason 
skólastjóri 
Rimaskóla segir 
söfnunina verðugt 
verkefni.
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Þátttakan í söfnuninni hefur ávallt 
verið góð og árið 2016 voru 84 grunn-
skólar með en mest hafa rúmlega 100 
skólar tekið þátt. Rimaskóli hefur 
verið með frá byrjun og Helgi Árnason 
skólastjóri er ötull stuðningsmaður 
hennar. 

„Mér hefur alltaf fundist þetta 
verðugt verkefni. Ég tel að þetta sé 
þarft málefni fyrir krakka á Íslandi 
að fá að kynnast þessum aðstæðum 
sem eru svona nálægt okkur samt,“ 
segir Helgi. Skrifstofa ABC sendir 
gögn til skólastjóra og stjórnenda og 
oftast er það í verkahring þeirra að 
undirbúa börnin fyrir komandi 
verkefni. Stundum er óskað eftir 
kynningu á starfseminni frá ABC og 
þá er orðið við því. „Við höfum gert 
þetta sjálf og yfirleitt er þetta unnið í 
góðri samvinnu við umsjónarkenn-
ara. En ég hef fylgt þessu eftir í 
samstarfi við kennarana. Ég tek á 
móti baukunum og afhendi þá. Ég 

kynni þetta fyrir krökkunum og 
sendi bréf til foreldra,“ segir 
Helgi. 

Nemendur í grunnskólum 
landsins finna til mikillar 
samkenndar með jafnöldrum 
sínum í fjarlægum löndum og 
kynningarefnin hafa áhrif á þá. 
„Við þurfum ekki að fara í mjög 
ýkta lýsingu til þess að þeir átti 
sig á því að þarna eru börn sem 
eiga ekki mikið og skorturinn er 
allsráðandi. Kynningin sem 
börnin fá verður til þess að þau 
vilja helst þjóta út úr stofunni 
strax og byrja að safna,“ segir 
Helgi. 

Vilja þjóta út og 
byrja að safna

■  Viðurkenningaskjal fyrir þátttöku árið 
2013. Í fyrstu voru öll skjölin hand-
skrifuð af tveim skrautriturum.
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Leið 28

Nytjamarkaðurinn

Samhliða söfnuninni Börn hjálpa 
börnum var tekið upp á því að koma 
söfnunarbaukum fyrir á bensín-
stöðvum og víðar. Það reyndist vera 
betri hugmynd en nokkurn óraði fyrir. 
„Við héldum að við þyrftum að taka þá 
þegar söfnunin endaði. Einn daginn, 
þegar átti að taka þá, spurði einhver 
hvort þeir mættu ekki vera eftir. Við 
könnuðum það og það var allt í lagi. Þá 
var það komið til að vera,“ segir 
Guðrún Margrét Pálsdóttir, einn af 
stofnendum ABC barnahjálpar og 
fyrrum framkvæmdastjóri. 

Söfnunarbaukar ABC eru víða í 
verslunum og fyrirtækjum á höfuð-
borgarsvæðinu sem og á landsbyggð-
inni og eru þeir mikilvæg tekjulind 
fyrir samtökin. Sú lítt sýnilega 
fjáröflun færir samtökunum rúmlega 
6 milljónir króna á ári. Sjálfboðaliðar 
sjá um að koma baukum fyrir í 
verslunum og skipta þeim út fyrir nýja 
og eru þeir dreifðir út um allt land. 

Gott að vera til gagns
Gunnar Böðvarsson er einn af sjálf-
boðaliðunum. Á svæði hans er stærsti 
rúnturinn á höfuðborgarsvæðinu og 
alls er hann ábyrgur fyrir um 50 
stöðum sem hann heimsækir reglu-
lega. „Ég vildi koma að gagni, vera 
félagslega tengdur og umgangast gott 
fólk“, segir Gunnar aðspurður út í 

hvernig fyrstu kynni hans af ABC voru. 
Gunnar vann alla sína starfsævi sem 
símritari á Ritsímanum í Reykjavík og 
fór á eftirlaun um sextugt og í dag er 
hann 66 ára gamall. Hann hjálpaði til 
við kortagerð fyrir ABC og var einnig 
liðtækur í versluninni Líf og List á 
Laugaveginum þar sem seld voru 
listaverk til styrktar samtökunum. 
„Svo leiddist það út í að ég fór að sinna 
baukunum. Mér hefur þótt það vera 
gefandi og gott að vera til gagns og 
nýta krafta mína til að safna fé fyrir 
þessa góðu starfsemi,“ segir Gunnar.

Vill sjá starfsemi ABC blómstra
Gunnar kemur misjafnlega oft við á 
staðina eftir því hve hratt safnast í 
baukana. „Suma staði þarf að vitja 
hálfsmánaðarlega og svo eru aðrir 
staðir sem nóg er að heimsækja 
annan hvern mánuð,“ segir hann en 
eftir að hafa sinnt þessu í rúm þrjú ár 
er Gunnar kominn með góðan púls á 
hve hratt safnast í baukana á hverjum 
stað. Hver rúntur tekur 4-5 klukku-
stundir. „Ég reyni að nýta daginn vel 
og fer af stað um klukkan ellefu svo ég 
nái að skila peningunum af mér.“ 
Aðspurður um hve lengi hann geti 
hugsað sér að baukast í þessu segir 
Gunnar að það sé óráðið. „Á meðan 
heilsan leyfir þá er ég alveg til í að 
veita þessu mitt liðsinni og vera til 

aðstoðar. Maður hittir fullt af fólki og 
þetta er bara jákvætt og gefandi. 
Maður hefur fulla trú á að þetta sé til 
góðs og ég vil sjá starfsemi ABC 
blómstra í framtíðinni. Ég hef fengið 
hjarta fyrir þessu starfi í gegnum 
þessa vinnu og vil sýna stuðning minn 
með þessum hætti,“ segir Gunnar að 
lokum.

Mikilvægir söfnunarbaukar

■  Gunnar Böðvarsson, einn af sjálf-
boðaliðunum ABC barnahjálpar.
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Börn hjálpa börnum 
í tuttugasta skiptið
Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, setti söfnunina 
formlega af stað árið 2017 í Áslandsskóla í Hafnarfirði þann 
16. mars. Nemendur skólans biðu spenntir og hlýddu á ræðu 
forsetans. „Það getur enginn skipað okkur að hjálpa til eða 
gera góðverk. Við veljum að gera það sjálf,“ sagði forsetinn. 
Að formlegum viðburði loknum gaf hann sér stund til að 
ræða við nemendur, veita viðtöl og sitja fyrir á myndum. 
„Setningardagurinn var frábær. Þarna var góð samverustund 
í salnum og nærvera forsetans setti hátíðlegan svip á 
athöfnina,“ segir Unnur Elfa Guðmundsdóttir, aðstoðar-
skólastjóri Áslandsskóla. 

Samræmist stefnu skólans
Meginstoðir Áslandsskóla eru fjórar talsins: Að vinna með 
allar dygðir, stuðla að alheimsskilningi, stuðla að skilningi á 
samfélaginu og þjónustu við það og að ávallt vinna verk sín 
framúrskarandi vel. „Þetta er ein af hornstoðum skólans og 
því þykir okkur það heiður að taka þátt í söfnuninni,“ segir 
Unnur. Að hennar mati hafa krakkar mjög gott af því að 
kynnast hvernig lífið er annars staðar og söfnunin gerir þá 
meðvitaðri um hvernig börn í öðrum löndum hafa það. 
„Söfnunin í ár gekk mjög vel. Krakkarnir voru mjög áhuga-
samir. Það var vel staðið að kynningu fyrir nemendur og 
ákveðin nálægð myndaðist við þessa fjarlægu staði. Þeir 
vissu fyrir hverju var verið að safna,“ segir Unnur. 

Sif Hallgrímsdóttir er nemandi í Áslandsskóla og hún tók 
þátt í söfnuninni og að hennar sögn gekk allt mjög vel og vel 
var tekið á móti henni og samnemendum. „Það var gaman 
að ganga í hús með vinkonunum og vita að maður er að 
hjálpa fátækum börnum í útlöndum,“ segir Sif. Þegar knúið 
var að dyrum og óskað eftir framlagi var hún oft spurð hvort 
hægt væri að greiða með kreditkorti eða debetkorti. „Fólk fór 
þá bara inn á heimasíðuna hjá ABC og lagði þar inn pening,“ 
segir Sif. Hún hefur mikinn hug á að leggja góðgerðarstofn-
unum lið í framtíðinni og draumastarf hennar er að verða 

■  Forseti Íslands, Guðni Th. Jóhannesson, setti tuttugustu söfnunina formlega af stað í Áslandsskóla í Hafnarfirði 16. mars 
síðastliðinn. 

■ Sif Hallgríms-
dóttir, nemandi í 
Áslandsskóla: „Það 
var gaman að 
ganga í hús með 
vinkonunum og 
vita að maður 
er að hjálpa 
fátækum börnum 
í útlöndum.“ 
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lögreglukona. „Ég er sennilega búin að horfa á of mikið af 
lögregluþáttum,“ segir hún og brosir við. 

Unnur telur söfnunina vera mjög jákvætt framtak. „Það 
þarf að halda vel utan um þetta og þetta krefst góðrar 
skipulagningar en þetta er vel þess virði,“ segir Unnur. 
Aðspurð hvort hún sjái fram á að Áslandsskóli muni halda 
áfram að taka þátt í söfnuninni; „Já, algjörlega. Þátttaka í 
Börn hjálpa börnum samræmist vel stefnu skólans og því 
munum við halda því áfram.“ 

■  Jón Gnarr, þáverandi borgarstjóri Reykjavíkur, setti 
söfnunina formlega af stað árið 2013. Nemendur í 
Foldaskóla voru viðstaddir athöfnina. 

■  Nemendur í 5. bekk í Oddeyrarskóla á Akureyri tóku 
þátt í söfnuninni núna í ár. 

■  Forseti Íslands, Ólafur Ragnar Grímsson, hleypti 
söfnuninni af stað frá Bessastöðum árið 2015.

■  Unnur Elfa Guðmundsdóttir, aðstoðarskólastjóri 
Áslandsskóla segir heiður fyrir skólann að fá að taka 
þátt í söfnuninni.

NÁÐU Í VEGAR APPIÐ Í SÍMANN ÞINN

VERTU MEÐ OKKUR 
Á FACEBOOK

Þú getur nálgast appið á heimasíðu okkar, www.vegurinn.is 
eða á app store og google play store.

www.facebook.com/vegurinn

VIÐ ELSKUM GUÐ - VIÐ ELSKUM FÓLK
www.vegurinn.is

www.facebook.com/vegurinn

www.instagram.com/vegurinn.kirkja



Nýr framkvæmdastjóri hefur tekið við 
stjórnartaumunum hjá ABC barna-
hjálp. „Ég heiti Laufey Birgisdóttir og 
er fimmtug að aldri. Ég á tvö yndisleg 
börn sem eru 20 og 22 ára gömul. Ég er 
fædd og uppalin í Hafnarfirði. Ég er 
mikill FH-ingur,“ segir nýi fram-
kvæmdastjórinn þegar hún er tekin 
tali og spurð út í nýja starfið, hvers sé 
að vænta af samtökunum í fram-
tíðinni og ýmislegt annað. 

Alltaf verið ánægð í starfi
Laufey var eitt sinn aðstoðarverslunar-
stjóri hjá Hagkaup og þar á eftir 
innkaupa- og sölustjóri hjá IKEA. Eftir 
það lá leiðin til Delta, lyfjafyrirtækis-
ins sem síðar varð Actavis, og þar 
starfaði hún sem vörustjóri. „Í öllum 
þessum störfum var ég ánægð. Ég hef 
verið mjög lánsöm að hafa verið á 
góðum vinnustöðum og unnið með 
skemmtilegu og góðu fólki. Það hefur 
heilmikið að segja því maður eyðir svo 
miklum tíma í vinnunni,“ segir 
Laufey. 

Svo fór að lyfjaframleiðslan hjá 
Actavis á Íslandi var lögð niður og flutt 
erlendis. Þá var ljóst að nýr kafli væri í 
vændum og leiðin lá til ABC. Fyrrum 
framkvæmdarstjóri samtakanna, 
Fríður Birna Stefánsdóttir, sagði starfi 
sínu lausu og leit hófst að nýjum 
skipstjóra í brúna. „Við Fríður höfðum 
þekkst í nokkur ár og ég hafði fylgst 
með hennar starfi hjá ABC. Hún ákvað 
að fara aftur í nám og það vantaði 
nýjan framkvæmdastjóra. Ég sótti um 
stöðuna, var tekin í viðtal og fékk 
starfið,“ segir Laufey. 

Plötuð á kristilega samkomu 
og tók trú
Laufey komst til trúar 24 ára gömul og 
það var nánast fyrir tilviljun. „Á þeim 

tíma bjó ég hjá afa mínum og ömmu í 
Grjótarþorpinu og meðal umræðuefnis 
var máttur bænarinnar og hve gott 
það væri að fara með faðirvorið fyrir 
svefninn,“ rifjar hún upp. Laufey 
skellti sér ásamt þeim á kristilega 
samkomu en fyrir fram gekk hún í 
þeirri trú að ferðinni væri heitið á 
nokkurs konar bænafund sem hún 
ætlaði bara að fylgjast með. „Ég var 
frekar ósátt við að vera plötuð þarna 
inn. Ég hafði, á þeim tíma, lítið álit á 
kristnum og frelsun. En af því að 
amma og afi voru með mér ákvað ég 
að vera róleg og ég hugsaði bara með 
mér að þau hefðu gott af þessu,“ segir 
Laufey. Hún sat alla samkomuna og 
henni til mikillar furðu þá hafði 
prédikun um hjálpræði Guðs, um 
náðina og kærleikann mikil áhrif á 
hana. „Þetta hitti beint í hjarta mitt og 
mér fannst presturinn tala bara til 
mín. Þegar hann var búinn að prédika 
þáði ég fyrirbæn. Ég bað Jesús um að 

koma inn í líf mitt og fyrirgefa mér og 
taka við stjórninni. Síðan hef ég gengið 
með Guði í 26 ár. Það gjörbreytti lífi 
mínu og strax næsta dag hafði ég 
eignast einhvern frið sem ég hafði 
ekki áður,“ segir Laufey. 

Hlakkar til hvers vinnudags
Laufey tilheyrði fríkirkjusöfnuðinum 
Veginum og í honum var einnig 
Guðrún Margrét Pálsdóttir, einn af 
stofnendum ABC barnahjálpar og 
framkvæmdastjóri í mörg ár. „Hún 
Guðrún var á samkomu og kynnti 
samtökin og ég man sérstaklega eftir 
því þegar hún talaði um Indland og í 
kjölfarið fórum við fjölskyldan að 
styðja barn frá því landi. Þetta var fyrir 
mörgum árum síðan,“ segir Laufey. 
Það var svo þegar ABC fór af stað með 
skóla haustið 2009 að Guðrún hafði 
samband við Laufeyju og bað hana um 
að vera hluti af kennarateyminu. „Ég 
hafði mjög gaman að því að vera hluti 

Hvert einasta 
barn skiptir máli

■  Á körfuboltavellinum í ABC skólanum í Búrkína Fasó.
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Akranes
2Gómar ehf.
Fasteignasalan Hákot ehf.
Gámaþjónusta Vesturlands ehf.
Grastec ehf.
Spölur ehf.
Tryggðarbönd ehf.

Akureyri
Ásprent - Stíll ehf.
Baugsbót ehf.
Betri Stofan auglýsingastofa ehf.
Grand ehf.
Hlíð ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Norlandair ehf.
Raftákn ehf.
Samvirkni ehf.
Securitas-Akureyri ehf.
Steypustöð Akureyrar ehf.
Svartfugl listhús ehf.

Bíldudalur
Hafkalk ehf.
Hártískuhúsið Centrum ehf.

Blönduós
SS kerrur ehf.

Bolungarvík
GÓK húsasmíði ehf.

Borgarfjörður Eystri
Fiskverkun Kalla Sveins ehf.

Borgarnes
Borgarbyggð
Ferðaþjónustan Fjaran Miðholti ehf.
Jörvi ehf.
Landnámssetur Íslands ehf.

Dalvík
G.Ben útgerðarfélag ehf.
Sæplast Iceland ehf.

Djúpavogur
Djúp ehf.

Drangsnesi
ÁVM útgerð ehf.

Egilsstaðir
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Fljótsdalshérað
Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.
Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.
Minjasafn Austurlands
Rafey ehf.
Skrifstofuþjón Austurlands ehf.
Klassík ehf.

Eskifjörður
Eskja hf.

Fáskrúðsfjörður
Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfirði

Flúðir
NPK ehf.

Garðabær
Cintamani ehf.
Gunnar & Trausti-Merkismenn ehf.
VAL-ÁS ehf.
brosið.is
Engilbert Ó. H. Snorrason  

tannlæknastofa sf.
Garðabær
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
GJ bílahús ehf.
GPJ ráðgjöf ehf.
Hjallastefnan ehf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.

Krókur ehf.
Rafboði ehf.
S.S. Gólf ehf.
Vörukaup ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Garður
Benni pípari ehf.
GSE ehf.

Grenivík
Grýtubakkahreppur

Grindavík
Bakkahyrna ehf - söluturn
Flutningaþjónusta sigga
Grindavíkurbær
Grindavíkurferðir ehf.
Hópsnes ehf.
Marver ehf.
Veitingastofan Vör ehf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Grundarfjörður
65° Ubuntu ehf.

Hafnarfjörður
Bílaverk ehf.
MEDOR ehf.
SJ Tréverk ehf.
Smíðaverk ehf.
Viking Life-Saving Equipment á Íslandi ehf.
Aflhlutir ehf.
Blendi ehf.
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
FellaKaffi ehf.
Fínpússning ehf.
Hagtak hf.
H-Berg ehf.
Húsamálarinn ehf.

PANTONE 301

PANTONE 032

PANTONE 659



af ABC skólanum og ég var með frá 
upphafi til enda. Ég kenndi m.a. 
barnasálgæslu og að ferðast með 
sunnudagsskóla. Það var frábært að fá 
að starfa með Bryndísi Rut Stefáns-
dóttur sem sinnti starfi skólastýru og 
öllum í skólanum. Þetta var skemmti-
legur tími,“ segir hún. 

Laufey líst mjög vel á starf fram-
kvæmdastjóra og það kemur mikið 
inn á hennar áhugasvið. „Þetta eru 
bara mikil forréttindi að fá að vinna 
við þetta. Ég er mikil barnakona og hef 
unnið í mörg ár við að kenna börnum 
og sinnt sálgæslu líka. Ég hef bara 
mikinn áhuga á börnum og þeirra 
líðan,“ segir hún. Laufey sagði það 
upphátt í mörg ár að þegar hún yrði 
fullorðin ætlaði hún sér að fara til 
Afríku í einhvers konar hjálparstarf. 
„Þannig að þetta hefur blundað í mér 
og ég er afskaplega þakklát og auð-
mjúk yfir því að fá að starfa við 
eitthvað sem er eins nálægt hjarta 
mínu og þetta. Svo er líka alveg 
frábært fólk sem vinnur hérna. Hér 
hlakkar maður bara til að fara í 
vinnuna,“ segir hún. 

Ferðast á vettvang: Kenýa
Áður en Laufey tók við starfinu 
ferðaðist hún til Kenýa og heimsótti 
skólana sem ABC barnahjálp rekur þar. 
„Samúel Ingimarsson, stjórnarfor-

maður ABC, þurfti að fara til Kenýa 
með mjög stuttum fyrirvara í upphafi 
árs. Það var búið að ráða mig og 
ákveðið að ég myndi fara með honum 
sem tilvonandi framkvæmdastjóri. Við 
fórum í rúmlega vikuferð og þar 
hittum við starfsmenn skólanna sem 
við tengjumst þar,“ segir Laufey. 
Skólar ABC í Kenýa eru í höfuðborginni 
Nairobi og heitir hann Star of Hope og 
hinn heitir ABC Complex School og er í 
Namelok sem er við rætur Kilimanj-
aro, hæsta fjalls Afríku. „Þetta eru 
mjög ólíkir skólar. Skólinn í Nairobi er 
í miðri stórborg í fátækrahverfi og þar 
er mikil umhverfishávaðamengun og 
stöðugt áreiti. Aftur á móti niðri í 
Namelok hjá Masaaia ættbálknum 
ríkir alger friður og þar er engin 
umferð og ekkert áreiti. Maður er 
kominn í allt annan menningarheim,“ 
segir hún. 

Í skólanum í Namelok er starfsfólk 
í vestrænum fötum en foreldrar 
nemenda í ættflokkaklæðum. Öryggis-
verðir eru allan sólarhringinn í 
kringum skólana því villt dýr fara inn 
á skólalóðina. Greinilegt að á þessari 
sléttu ríkja allt önnur lögmál og 
aðstæður nemenda gætu vart verið 
meira mismunandi. „Það var athyglis-
vert að komast að því að börnin á 
sléttunni höfðu ekki séð mikið út fyrir 
það. Þau bara lifa og hrærast þarna á 

þessu svæði. Við vorum í kringum 5 
klukkustundir að keyra á milli þessara 
tveggja skóla og munurinn var hreint 
svakalegur,“ segir Laufey og að hennar 
mati var ferðin mjög fróðleg og 
áhugaverð. Samt kom henni ekki 
mikið á óvart þegar komið var til 
Nairobi. „Við komum í stórborg og þar 
sá ég gríðarlega mikla fátækt og hins 
vegar gríðarlega mikið ríkidæmi og 
þetta hafði maður alveg heyrt um.“ 

Þegar Laufey og hennar föruneyti 
kom til Namelok var nýlega búið að 
byggja tvær heimavistir fyrir börnin og 
í gangi var hátíðaropnun þeirra. „Þá 
fór fram formleg vígsla á heimavist-
unum með söng, dans og tilheyrandi 
trommuslætti. Það var frábært að vera 
viðstödd þessa hátíð. En alla ferðina, 
nánast á hverjum klukkutíma var ég 
að sjá eitthvað nýtt og framandi. Það 
var alltaf verið að gefa mér upplýs-
ingar sem ég þurfti tíma til að melta,“ 
segir Laufey. 

Ferðst á vettvang: Búrkína Fasó 
Laufey hélt til Búrkína Fasó í febrúar 
síðastliðnum ásamt 12 manna hópi og 
ABC skólinn þar í landi var heimsóttur. 
„Þessi skóli var gjörólíkur þeim sem ég 
heimsótti í Kenýa. Þetta var þriðja 
útgáfan og alveg hreint magnað að sjá 
þennan mun,“ segir Laufey. Í landinu 
er gríðarlega mikið ólæsi og mikið af 

■  Ásamt Karanja og Rose, starfsmönnum Star of Hope skólans í Nairobi. Þær færðu Laufey þennan afríska kjól í tilefni af 
fystu ferð hennar til Afríku.
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Hafnarfjörður
Hvalur hf.
Kjarnamúr ehf.
Krissi ehf.
Lóðalausnir ehf.
Ópal Sjávarfang ehf.
Rafal ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Reykhúsið Reykhólar ehf.
Reykjavík Warehouse ehf.
Stálorka ehf.
Thor Shipping ehf.
Vaxtarvörur ehf.
Verkþing ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.
Vörumerking ehf.

Hellissandur
Sjávariðjan Rifi hf.

Hofsós
Vesturfarasetrið ses

Hólmavík
Bjartur ehf.
Hólmadrangur

Hrísey
Hrísiðn ehf.

Húsavík
Bílaleiga Húsavíkur ehf.
Heimabakarí - Eðalbrauð ehf.
Saltvík ehf.
Skóbúð Húsavíkur ehf.
Steinsteypir ehf.
Víkurraf ehf.

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Heilsustofnun NLFÍ
Vilhjálmur Roe ehf.

Hvolsvöllur
Byggðasafnið í Skógum
Eldstó ehf.
Nínukot ehf.

Höfn í Hornafirði
Eystrahorn Hornafirði
Skinney-Þinganes hf.

Ísafjörður
G.I. Halldórsson ehf.
GG málningarþjónusta ehf.
Hamraborg ehf.
Símaverið ehf.
Ævintýradalurinn ehf.

Keflavíkurflugvöllur
Suðurflug ehf.

Kópavogur
Átak ehf.
Íslenskt sjávarfang ehf.
Markó partners ehf.
Sérmerkt ehf.
ALARK arkitektar ehf.
Arnarljós slf
Á.Guðmundsson ehf.
Ás - smíði ehf.
Ásborg sf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Bílaverkstæði Kjartans &Þorgeirs sf.
Eldum rétt ehf.
Fjörefli ehf.
Gróðrarstöðin Storð ehf.
GSG ehf.
Hárný ehf.
Hellur og garðar ehf.
Idex ehf.
Init ehf.
Kópavogsbær
Lind fasteignasala ehf.
Línan ehf.
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lyra ehf.
Magna verslanir ehf.
Mótx ehf.
Múrdeildin ehf.
Norðurflug ehf.
Pottagaldrar ehf.
Rafholt ehf.
Rafmiðlun hf.
SLB ehf.
Slökkvitækjaþjónustan - Prófun ehf.
Sólarfilma ehf.
Tengi ehf.
Tækniþjónusta  

Ragnars G. Gunnarssonar ehf.
Varmalagnir ehf.
Vatnslausnir ehf.
Vatnsvirkinn ehf.
Verkhönnun ehf.
Vetrarsól ehf.
Zeta Productions ehf.

Laugavatn
Ásvélar ehf.

Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf.
Fiskmarkaðurinn ehf.
Superjeep ehf.
ÁG málun ehf.
Dynkur ehf.

Mosfellsbær
Europartar ehf.
Garðagróður ehf.
Höfðakaffi ehf.
Ísfugl ehf.
Ístak hf (Iceland construction ltd)
Mosfellsbakarí ehf.
Nonni litli ehf.
Reykjabúið ehf.
Sæfgreifinn

Mývatn
Eldá ehf.
Jarðböðin ehf.

Neskaupsstaður
Rafgeisli Tómasar Zoega
Síldarvinnslan hf.

Ólafsfjörður
Betri Vörur ehf Ólafsfirði
Marsibil ehf.

Patreksfjörður
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf.

Reyðarfjörður
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.

Reykjanesbær
Dacoda
DMM Lausnir ehf.
Eldvíkingur ehf.
Express ehf.
Frívöruverslunin Saxa ehf.
G E bílar ehf bílasala, Reykjanesbær
IceMar ehf.
Íslenska félagið ehf.
Laghentir ehf.
Nesraf ehf.
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Útfaraþjónusta Suðurnesja ehf.
Verkalýðs/sjómannafél Keflav
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurás ehf.
Vísir,fél skipstjórnarma Suðurn
Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf.
Örk ehf.
Þvottahöllin ehf.

Reykjavík
A.H.Lindsay ehf.
AB varahlutir ehf.
Aðalhreinsir-Drífa ehf.
Apparat ehf.
Arctic Trucks Ísland ehf.
Arkitektastofan OG ehf.
Athygli ehf.



börnunum í skólanum eru þau fyrstu í 
stórri fjölskyldu sem læra að lesa og 
reikna. „En allir voru mjög vinalegir. 
Það var lítil stéttaskipting og maður 
hafði á tilfinningunni að það væru 
allir í sama pakka að takast á við lífið 
í fátæktinni. Ég var aldrei hrædd eða 
óörugg og það var mikil samstaða og 
nágrannavinátta í skólanum, í 
borginni og í fátækrahverfunum,“ 
segir hún. 

Laufey þótti mikið til skólans koma. 
„Skólinn er flottur. Hann er mjög vel 
uppbyggður og skipulagður varðandi 
húsnæðið, námið og íþróttastarfið. Það 
er mjög góður rammi utan um hann 
og þar er meira að segja heilsugæsla á 
skólalóðinni. Það er vel hugsað um 
nemendur og kennara. Kennarahópur-
inn er til fyrirmyndar og skólastjórn-
endurnir líka og það var gaman að sjá 
hvað þau tóku starf sitt alvarlega. Þau 
líta á þetta sem köllun og að Guð hafi 
kallað þau til þess að sinna þessum 
börnum. Menningin þarna er að hver 
kennari ber ábyrgð á sínum bekk eins 
og prestur ber ábyrgð á sínum söfnuði. 
Mér þótti mikið til þess koma hvernig 
þau tengja menntun við trúna. Og 
heilindi,“ segir Laufey.

Að mati Laufeyjar voru ferðirnar á 
vettvang góður undirbúningur fyrir 

starfið. „Ég fékk að hitta fólkið sem ég 
er að starfa með og þá verða öll 
framtíðarsamskipti þægilegri. Svo er 
búið að mynda góðan grunn og nú 
þegar ég ræði við einhvern á vettvangi 
veit ég betur hvað er verið að tala um. 
Ég veit um hvaða byggingu er verið að 
ræða og hvaða kennara og þess háttar. 
Það var gríðarlega gott að heimsækja 
þessa vettvanga,“ segir hún. Ef allt 
væri fullkomið myndi hún vilja ferðast 
á alla staðina þar sem ABC rekur skóla 
en Laufey telur það ekki endilega 
raunhæft þar sem kostnaðurinn er 
mikill fyrir hverja ferð. „Svo er 
kannski ekki alltaf best að ég fari. En 
kannski. Maður veit aldrei.“

Vantar fleiri stuðningsaðila
Nýr aðili í brúnni þýðir ekki endilega 
mikið af breytingum á starfseminni 
en sýnin er skýrari en nokkru sinni 
fyrr. „Það er okkar aðalverkefni að 
vera fjáröflunarskrifstofa. Við þurfum 
að fá fleiri stuðningsaðila fyrir börnin 
sem þegar eru í skólanum,“ segir 
Laufey. Stuðningsaðilar ABC barna-
hjálpar eru tæplega 5.000 talsins og 
telur hún að raunhæft sé að bæta við 
mörgum í viðbót. „Ég er mjög bjartsýn 
á það. Í dag vantar okkur um 1.500 
stuðningsaðila og auðvitað viljum við 

helst hafa um 90% nemenda með 
íslenska styrktaraðila,“ segir hún. 
Fjöldi barna hefur þegar hafið nám í 
skólum á vegum ABC en eru án 
stuðningsaðila og greitt er fyrir þau í 
gegnum neyðarsjóð samtakanna. 

Vítt og gott tengslanet
Að mati Laufeyjar er starfið fjölbreytt-
ara en hún ímyndaði sér í fyrstu. 
„Tengslanetið er víðara en ég hélt,“ 
segir hún. ABC er í nánu samstarfi við 
sænsku hjálparsamtökin Barnmis-
sionen og taka þau virkan þátt í 
gæðaeftirliti í skólunum. „Eftir að við 
byrjuðum að starfa náið með þeim 
getum við lagt meiri áherslu á 
vinnuna hérna heima. Þeir sjá um 
tengingu við vettvang og við getum 
betur fylgst með ef eitthvað kemur 
upp á og bregðast þarf við einhverjum 
aðstæðum,“ segir Laufey. Með þeirra 
aðstoð er ABC betur búið til að veita 
neyðarhjálp þar sem Barnmissionen 
er með aðila á vettvangi og upp geta 
komið alls kyns vandamál sem þarf að 
takast á við. „Þessi eftirlitshluti er 
mikilvægur og Barnmissionen sinnir 
því. Þetta er gæðaeftirlit og starfsemin 
er tekin út og metin hverju sinni þegar 
þörf krefur.“

 
Systur styrkja systkini
Ásamt því að vera framkvæmdastjóri 
er Laufey einnig stuðningsaðili. „Systir 
mín ákvað að styrkja barn í Búrkína 
Fasó. Hún hafði heyrt viðtal við Fríði 
þar sem hún sagði frá því að flestir 
hefðu áhuga á að styrkja yngri börn 
frekar en eldri. Þá ákvað systir mín að 
styrkja 17 ára gamlan dreng. Þennan 
dreng hitti ég þegar ég heimsótti 
skólann og afhenti honum pakka. 
Hann sagði mér að hann ætti systur 
og að hún væri ekki með stuðningsað-
ila. Þannig að ég fór þá að styrkja 
hana,“ segir Laufey. Stúlkan heitir 
Aminata Sangaré og er þrettán ára 
gömul. 

Jákvæð gáruáhrif
„Okkar sérstaða sést í einkennismerki 
okkar. Þar er hjarta og kross og þetta 
starf fæðist út frá hjarta einstaklinga 
sem eiga Jesús í hjarta sínu. ABC 
barnahjálp er byggt á kristnum grunni 
og þaðan er okkar uppspretta,“ segir 

■  Ásamt formanni foreldraráðs í ABC Complex School í Namelok í Kenýa.
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Reykjavík
Austur 3 ehf.
Áltak ehf.
Árvakur hf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Bankastræti ehf.
Batik ehf.
BB Bílasalan ehf.
Betra Grip
Birtingur ehf.
Bílalíf ehf.
Bílanes ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Bílastjarnan ehf.
Björn Árdal, læknir ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Bogi ehf.
Brammer Ísland ehf.
Brauðhúsið ehf.
Danfoss hf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Devitos Pizza ehf.
E.Ingason ehf.
E.T. Ehf.
Eðalbílar ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Endurvinnslan hf.
ENNEMM ehf.
Ernst & Young ehf.
Esja Kjötvinnsla ehf.
Fakta ehf.
Farfuglar sef
Fasteignasalan Híbýli ehf.
Fasteignasalan Miklaborg ehf.
FASTUS ehf.
Faxaflóahafnir sf.
Feldur verkstæði ehf.
Fjarvirkni slf
Fjárhald ehf.
Flísar og Flot ehf.
Fuglar ehf.

Fylkir ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
Garðs Apótek ehf.
Gámaþjónustan hf.
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Geiri ehf.
Geitafell ehf.
Gjögur hf.
Glermenn ehf.
Glæsibær ehf.
Grensáskirkja
Grísinn ehf.
Gull- og silfursmiðjan ehf.
Gyllti kötturinn ehf.
Gæðasmíði ehf.
Hafsteinn Þór Hilmarsson
Happdrætti Háskóla Íslands
Havarí ehf.
Háskólinn í Reykjavík ehf.
Heildverslunin Rún ehf.
Helgason og Co ehf.
Herrafataverslun Birgis ehf.
Hjá Jobba ehf.
Hljóðbók slf
Hljóðfærahúsið ehf.
Hollt og gott ehf.
Hornið ehf.
Hótel Capin ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreyfill svf ( Samvinnufélagið Hreyfill )
Húsaklæðning ehf.
Húsalagnir ehf.
Húsasmiðjan ehf.
Höfði eignarhaldsfélag ehf.
Iceland Encounter ehf.
Icelease ehf.
IGS ehf.
Innnes ehf.
Isavia ohf.
iSíminn ehf.
Ísland-Verslun hf.

Íslensk erfðagreining ehf.
Íslenska gámafélagið ehf.
Ísold ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
jón heidar þorsteinsson
Jónatansson & Co, lögfræðistofa ehf.
Kaffibarinn ehf.
Kemi ehf.
Kjaran ehf.
Kjöreign ehf.
Klettur - sala og þjónusta ehf.
Kolbakur ehf.
Kortaþjónustan hf.
Kr. St. lögmannsstofa ehf.
Kraftlagnir ehf.
Kökugerðin ehf - Ömmubakstur
Lagnalagerinn ehf.
Lagsmaður ehf.
Landakotsskóli ses
Landar ehf.
Landssamband Lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lausnir lögmannsstofa ehf.
LFA ehf.
Lifandi Vísindi
Logh ehf - Lýsing og hönnun
Logos slf
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Lögskil ehf.
Löndun ehf.
Matur er mannsins megin ehf.
Málningarvörur ehf.
Mótor ehf.
Opin kerfi hf.
Orka ehf.
Ósal ehf.
Óskirnar þrjár ehf.
P. Petersen ehf.
Parket og gólf
PG Þjónusta ehf.
Promennt ehf.

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka
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Reykjavíkur Apótek býður upp á allar tegundir lyfja. 

Mikið og fjölbreytt úrval af heilsuvörum, bað- og ilmvörum, 

gjafavörum auk ýmissa annarra góðra kosta.

Reykjavíkur Apótek er sjálfstætt starfandi apótek sem leggur 

áherslu á persónulega þjónustu og hagstætt verð. 

Öryrkjar og eldri borgarar njóta sérkjara hjá okkur

Afgreiðslutími:   9-18:30 virka daga     10-16:00 laugardaga

í gamla Héðinshúsinu við Seljaveg 2

Apótekið þitt
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Laufey þegar hún er spurð út í hvernig 
hún sér ABC barnahjálp fyrir sér. 
„Þetta eru grasrótarsamtök og alís-
lensk. Við byggjum starfsemi okkar 
algjörlega á trausti Íslendinga sem 
vilja styðja börn.“ 

 ABC leggur mikið upp úr því að 
kynna starfsemina víða á heimavelli 
og sér í lagi í grunnskólum. „Þetta 
hefur áhrif á söfnunina Börn hjálpa 
börnum sem er fjáröflun sem við 
förum með inn í skólana. Þetta fær 
íslensk börn til að hugsa út fyrir sinn 
ramma. Við höldum kynningar fyrir 
nemendur og ég sé að þær hafa áhrif.“

Að lokum er Laufey spurð að því að 
hvaða leyti starf samtakanna skiptir 
máli. „Hvert einasta barn skiptir máli. 
Samtökin breyta lífi 5.000 barna með 
því að safna saman stuðningsaðilum 
til að styrkja þau til náms í gegnum 
innanlandsstarfsemi skrifstofunnar 
hér í Víkurhvarfi og þetta hefur 
gáruáhrif inn í þjóðfélagið þar sem 
þau búa. Framtíðarhorfur heilu 
fjölskyldnanna breytast.“ ■  Á nýja vinnustaðnum ásamst starfsfólkinu bæði á skrifstofu og á Nytja-

markaðnum.

Sjáumst á JOE & THE JUICE.

FERSKIR DJÚSAR,  SAMLOKUR 
OG SVO MIKLU MEIRA

KOMUM ÞÉR Í 
RÉTTA GÍRINN

H v e r t  e i n a s t a  b a r n  s k i p t i r  m á l i
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Sjáumst á JOE & THE JUICE.

FERSKIR DJÚSAR,  SAMLOKUR 
OG SVO MIKLU MEIRA

KOMUM ÞÉR Í 
RÉTTA GÍRINN
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Einar Rúnar Einarsson var í 12 manna 
hópi sjálfboðaliða sem hélt til ABC 
skólans í Búrkína Fasó til að leggja lið 
við ýmis verkefni. Hópurinn safnaði 
miklu af dóti eins og alls kyns boltum 
og fartölvum sem ýmis fyrirtæki gáfu 
og Einar sá um mikla tæknivinnu við 
að koma tölvunum í gang. „Þetta voru 
notaðar tölvur en í fínu lagi. Tölvu-
þekking fólks þarna úti er nánast 
engin þannig að ég setti þær upp svo 
hægt væri að nota þær. Svo þurfti ég að 
koma þeim yfir á frönsku,“ segir 
Einar. Hópurinn sinnti alls kyns 
sjálfboðavinnu sem þörf var á. „Það 
var mikil málningarvinna, settur var 
upp blakvöllur og stikaður út hand-
boltavöllur. Svo var ráðist í alls kyns 
lagfæringar á hinu og þessu,“ segir 
hann. Haldið var út 6. febrúar á þessu 
ári og komið heim þann nítjánda. 

■  Einar tekur sjálfu.

■  Frá verkmenntaskólanum.
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Gamall draumur að koma 
að hjálparstarfi
Einar er 47 ára gamall og skilgreinir 
sig sem „allt mögulegt maður“ og það 
hefur lengi blundað í honum löngun 
til að koma að hjálparstarfi. „Draum-
urinn fæðist í kringum 1980 og ég get 
alveg staðsett hann. Við fengum 
sendan heim söfnunarbauk frá 
Hjálparstofnun kirkjunnar og á 

honum voru myndir af börnum. Þetta 
var pappírsblað sem hægt var að brjóta 
saman og úr varð pappaaskja. Á 
þessum tíma hugsaði ég bara: Ég verð 
að komast þangað og gera eitthvað! Af 
hverju veit ég ekki alveg,“ segir Einar. 

Einn af góðvinum Einars heitir 
Aron Hinriksson og er hann sonur 
Hinriks Þorsteinssonar og Guðnýjar 
Ragnhildar Jónasdóttur, kölluð Gullý, 

sem eru forstöðumenn ABC skólans í 
Búrkína Fasó. „Hann fær þessa 
hugmynd að safna fólki til að fara út 
og ég var einn af þeim sem hann 
talaði við. Það tók mig ótrúlega stuttan 
tíma að segja já við því,“ segir Einar. 
Við tók langt ferðalag frá Keflavík til 
Parísar og þaðan til Ougadougu, 
höfuðborgar Búrkína Fasó, og að 
lokum sex klukkustunda rútuferð til 

Skildi hjartað og 
hausinn eftir í 
Búrkína Fasó
Rætt við sjálfboðaliða sem hélt til ABC skólans í Búrkína Fasó
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borgarinnar Bobo þar sem ABC skólinn 
er staðsettur. „Þetta var ansi strembið 
ferðalag og í þessari sex tíma rútuferð 
var stoppað í 10 mínútur og þá meina 
bílstjórarnir bara 10 mínútur. Eftir 7-8 
mínútur var legið á flautunni og svo 
haldið af stað eftir nákvæmlega 10 
mínútur. Það er ekki stoppað til að 
fara í sjoppur því þarna eru engar 
sjoppur,“ segir hann. 

Öll skynjun á fátækt breyttist
Áður en haldið var af stað var Einar 
búinn að undirbúa sig með því að lesa 
sér til um aðstæður og hvernig 
þjóðfélagið virkaði. „Það er stórt lán í 
óláni að náttúruauðlindir í Búrkína 
Fasó eru af mjög skornum skammti. 
Þarna er bómull, landbúnaður og gull í 
vinnanlegu magni með höndum og 
því hafa heimamenn ekki þurft að 
berjast innbyrðis út af einhverjum 
auðæfum. Þeir standa ótrúlega þétt 
saman,“ segir Einar. Landið er eitt af 
þeim allra fátækustu í heiminum og 
ólæsi á mjög háu stigi og samstaðan í 
fátækt kemur af nauðsyn. „Þeir sem 
eiga ekkert bakland einfaldlega deyja 
ef þeir geta ekki hjálpað sér sjálfir. 
Kerfið virkar hjá þeim þannig að 
fjölskyldutengsl eru mikið sterkari og 
fólk hjálpast að. Þarna kvartar enginn 
yfir heilbrigðiskerfinu því það er 
ekkert heilbrigðiskerfi. Það er ekkert 
farið til læknis þó þú þurfir þess. Allt 
er nýtt til hins ýtrasta. Fólk lendir í því 

að það er ekkert gólf á bílunum sem 
það situr í og bíllinn sem við sátum í 
frá flugvellinum var ekinn 980.000 
kíkómetra. Öll skynjun á fátækt tekur 
breytingum þegar komið er til lands 
eins og Búrkína Fasó og maður gerir 
sér grein fyrir því hvað við höfum það 
svakalega gott hér á Íslandi,“ segir 
Einar. 

Dagsönn lygasaga
Einar varð fyrir miklum hughrifum 
strax á fyrsta degi þegar Hinrik fór 
með hópinn í skoðunarferð um 
skólann. „Þegar maður hefur skynjað 
að ekki er til neitt af neinu og að fólk 
lifir við ótrúlega frumstæðar aðstæður 
þá eru fyrstu hughrifin af skólasvæð-
inu hve mikið og gríðarlegt starf er 
búið að vinna þarna. Þetta er eins og 
30 ára saga sem er þó aðeins nokkurra 
ára gömul,“ segir hann. 

Hinrik og Gullý héldu út til Búrkína 
Fasó árið 2007 til að hefja starf og fyrst 
um sinn var notast við leiguhúsnæði. 
Það var árið 2011 sem fyrsta húnæðið 
var tekið í notkun. „Það er bara eitt 
risastórt kraftaverk sem verið er að 
vinna þarna. Þarna eru 570 börn sem 
koma á hverjum einasta degi og þau fá 
kennslu, mat og skólabúninga og fyrir 
marga eru þetta fötin þeirra. Þetta er 
eins og góð lygasaga sem er þó alveg 
dagsönn. Þarna er mikil og góð 
samheldni og maður finnur hvað hægt 
er að gera með því að standa þétt 
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■  Frá íþróttadegi.
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Með áletrun og uppsetningu 
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saman. Styrktarforeldrar ABC leggja 
heilmikið til með því að greiða 3.500 
krónur á mánuði og það er hreint 
ótrúlegt hvað hægt er að búa til úr 
þeim pening,“ segir Einar. 

Fátæktin í Bobo er gríðarlega mikil 
og í borginni búa um 500.000 manns. 
Neyðin er mun meiri en bjargir gefa 
færi á og hefur það kerfi myndast að 
reynt er að velja eitt barn úr hverri 
fjölskyldu til að hefja nám í ABC 
skólanum jafnvel þó um 5-6 barna 

fjölskyldu sé að ræða. „Það er ætlast til 
þess að þetta eina barn fari með 
fróðleikinn heim til sín og kenni 
systkinum sínum og foreldrum. Þetta 
eina barn, sem kann alveg ótrúlega 
fljótt að reikna og skrifa, getur farið 
með foreldrum sínum á markaði og 
passað upp á að ekki sé verið að 
svindla á þeim. Bara þetta eitt er 
stórmál og þetta fæst m.a. fyrir þessar 
3.500 krónur sem styrktaraðilar leggja 
til. Tækifærið er miklu stærra en við 

getum nokkurn tímann gert okkur 
grein fyrir,“ segir hann. 

Lífið á skólalóðinni
Brosandi andlit barna er mjög algeng 
sjón þrátt fyrir allt harðræðið sem 
umlykur tilveru þeirra. „Þarna eru 
ekki færri bros en á skólalóð á Íslandi 
og það er ótrúleg ánægja þarna. Þegar 
við komum á staðinn með þá 50-60 
bolta sem söfnuðust þá var einmitt 
allt á fullu á fótboltavellinum. Eini 
gallinn var sá að það var ekki til neinn 
bolti. Það eru engin vandamál þarna 
heldur eru málin bara leyst og í þessu 
tilfelli var gripið til þess að spila 
fótbolta með tveggja lítra flösku,“ segir 
Einar. Hópur íslensku sjálfboðaliðanna 
fylgdist með kennslunni sem fram fór 
og eitt vakti athygli þeirra. „Hvar eru 
ADHD börnin? var hvíslað að mér,“ 
segir Einar og hlær við. „Hér voru öll 
börnin komin til þess að læra og sitja í 
sætunum sínum og gera það sem 
ætlast er til af þeim“, segir hann. Að 
mati Einars má líkja skólanum við 
Ísland fyrir um 80 árum síðan. „Frá 

■ Fótbolti er spilaður frá morgni fram á kvöld.

■  Boltar, tölvur og fleira sem sjálfboðaliðarnir komu með út.
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því að sól rís og þangað til hún sest eru 
krakkar úti að leika sér, enginn er inni 
í tölvunni og þeir fá mikla líkamlega 
örvun og útrás og fara svo í skólann,“ 
segir hann. Agavandamál eru ótrúlega 
lítil og það er athyglisvert þegar haft er 
í huga að nemendur koma úr lægstu 
stétt þjóðfélagsins. „Krakkarnir gera 
sér grein fyrir því hvað þau eru að fá 
mikið tækifæri með því að komast í 
skóla. Þau kunna svo sannarlega að 
meta þetta.“

„Tól til framtíðar“
Einar er á þeirri skoðun að ferðin hafi 
staðið undir væntingum og vel það. 
„Já, ekki spurning að ferðin stóð undir 
væntingum en maður verður að vera 
svolítið brynjaður því ég sá þarna hluti 
sem ég vildi ekki upplifa á Íslandi. Ég á 
við það vandamál að stríða að ég held 

að ég hafi skilið hjarta mitt og 
hausinn eftir þarna. Ég hugsa stan-
laust um þetta og er alltaf að pæla 
hvað ég get gert,“ segir hann. Einar er 
búinn að stofna sjóð sem á að styrkja 
útskriftarnemendur úr verkmennta-
skólanum sem er starfræktur þarna. 
„Boðið er upp á verkmenntanám fyrir 
þau börn sem finna sig ekki í bóklegu 
námi. Þar er kenndur saumaskapur, 
smíði og vélvirkjun. Ég sjálfur átti í 
bardaga við skólann og hugur minn 
var við tæknimál. Þau börn sem 
útskrifast þaðan standa ekkert 
sérstaklega vel að vígi ef þau hafa ekki 
verkfærin sem þau notuðust við í 
námi sínu og með þessum sjóði viljum 
við gefa þeim úrskriftargjafir í formi 
verkfæra sem nýtast þeim. Sjóðurinn 
heitir „Tól til framtíðar“ og hann er á 
sínum fyrstu skrefum. Þekkingin hjá 

útskriftarnemunum mun vera til 
staðar og verkfærin munu hjálpa þeim 
mikið til að fá vinnu,“ segir Einar. 

Margfeldisáhrif
Eftir þessa lífsreynslu telur Einar að 
hann sé breyttur maður. „Já, ég hugsa 
það. Maður hugsar öðruvísi um margt 
núna. Ég hef haldið því fram að fátækt 
sé ekki til á Íslandi, alla vega ekki í 
þessari merkingu. Auðvitað er fullt af 
fólki sem á bágt og ég vil ekki gera lítið 
úr því en hér heima eiga allir mögu-
leika,“ segir hann. Einar telur mikla 
möguleika fólgna í því starfi sem verið 
er að vinna í Búrkína Fasó. 

„Það eru miklar jákvæðar breyt-
ingar í vændum. Ég er alveg bit yfir því 
hvað þetta er þróuð hugmynd hjá 
stofnendunum. Hér eru 570 börn í 
skólanum og þeim á eftir að fjölga. 
Mun fleiri börn koma inn á svæðið að 
skólatíma loknum og taka þátt í 
íþróttastarfi sem er öllum opið. Það er 
verið að nýta tækifærið út í ystu æsar. 
Hver einasta króna nýtist vel,“ segir 
hann. Búið er að reisa þriggja hæða 
framhaldsskóla og útskriftarnem-
endur úr barnaskólanum geta þá 
haldið námi áfram. Þegar er byrjað að 
nota fyrstu hæðina og efri hæðirnar 
verða einnig nýttar til tónlistar-
kennslu og fleira. 

„Þetta mun hafa margfeldisáhrif. 
Börnin muna eftir ABC skólanum 
þegar þau verða orðnir þjóðfélags-
þegnar. Þá fara hjólin að snúast fyrir 
alvöru. Þó þau séu það í raun nú 
þegar,“ segir Einar.

■  Einar smellir af mynd. Þriggja hæða menntaskólinn er í bakgrunni.■  Einar að störfum.

■  Gullý og Hinrik, forstöðumenn ABC skólans.

S k i l d i  h j a r t a ð  o g  h a u s i n n  e f t i r  í  B ú r k í n a  F a s ó



25

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
Pökkun og flutningar ehf.
Raflax Garðsstöðum ehf.
Rafsvið sf.
Raftíðni ehf.
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf.
Rein ehf.
Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf.
Reykjagarður hf.
Rosso ehf.
S.G. þjónustan ehf.
SagaMedica - Heilsujurtir ehf.
Samtök starfsmanna  

fjármálafyrirtækja - SSf.
Sena ehf.
Sendibílar Reykjavíkur ehf.
SFR-stéttarfélag í almannaþjónustu
Símstöðin ehf.
Skilvís ehf.
Skipakostur sls
Skorri ehf.
Sláturfélag Suðurlands svf.
Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs
Sportbarinn ehf.
Stansverk ehf.
Straumblik ehf.
Straumhvarf hf.
Stúdíó Sýrland ehf.
Suzuki-bílar hf.
Tannréttingar sf.
Tannval ehf.
TEG endurskoðun ehf.
Teiknistofan Arkitektar ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Tölvumiðstöðin ehf.
Útgerðafélagið Frigg ehf.
Útkall ehf.

VA arkitektar ehf.
VDO ehf.
Vernd - Fangahjálp
Veronika ehf.
Verslunartækni ehf.
Verslunin Brynja ehf.
Verzlunarskóli Íslands ses.
Vilhjálmsson sf.
Vínberið ehf.
Vörusel ehf - Petmax
Wise lausnir ehf.
Þór hf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.

Sauðárkrókur
Tengill ehf.
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Gufuhlíð ehf.
Jötunn vélar ehf.
Netpartar ehf.
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.
Ræktunarsamband Flóa/Skeiða ehf.
Sveitarfélagið Árborg
Veitingastaðurinn Fljótið ehf.
Sólheimar ses

Seltjarnarnes
Aðalbjörg RE-5 ehf.
Seltjarnaneskirkja

Seyðisfjörður
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja

Siglufjörður
Fiskmarkaður Siglufjarðar ehf.
Premium ehf.

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Vélaverkstæði Skagastrandar ehf.

Bjargey
Bjargey ehf.
Narfeyri ehf.
Sæfell hf.
Varmahlíð
Löngumýrarskóli

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Kráin ehf.
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Rannsóknarþjónustan  

Vestmannaeyjum ehf.
Veitingaskálinn Friðarhöfn ehf.
Vestmannaeyjabær
Vinnslustöðin hf.

Vík
Höfðabrekka ehf.

Vogar
Egilsson og Rossen ehf.
Nesbúegg ehf.

Vopnafjörður
Börkur frændi ehf.

Þórshöfn
Mótorhaus ehf.

Ölfus
Eldhestar ehf.
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Framúrskarandi ABC 
nemendur á Filippseyjum
Starfsemi ABC í Filippseyjum hófst árið 1990 og var í sam-
starfi við Barnmissionen. Það samstarf heldur áfram í dag 
og hefur aðeins eflst í tímanna rás og þúsundir fátækra 
barna í landinu hafa útskrifast og haldið út í lífið með 
menntun og von í farteskinu. Íslenskir stuðningsaðilar 
styrkja börn í Molfrid Center skólanum í Manila og einnig 

grunnskólabörn ofar fjórða bekk og gagnfræða- og mennta-
skólanemendur í ríkisreknum skólum. Alls njóta rúmlega 
400 nemendur stuðnings til náms frá Íslendingum og um 40 
þeirra eru í menntaskóla í dag. Við vildum deila sögum 
tveggja nemenda hér. 

Hæst í sínum árgangi
Erica Deliguer hefur stundað nám í Bagong Silangan grunn-
skólanum í Quezon City í Manila á Filippseyjum. Hún var ein 
af 1848 nemendum sem útskrifuðust 4. apríl síðastliðinn og 
hún fékk hæstu einkunn í sínum árgangi. Frá byrjun hefur 
hún verið afburða nemandi en hún hóf nám sitt í Molfrid 
Center skólanum. Hún vann til fjölda verðlauna og þar á 
meðal fyrir framlag til lista og framúrskarandi árangur í 
stærðfræði. Hún hefur einnig verið dugleg að sinna alls kyns 
nefndarstörfum og tekur virkan þátt í öllu sem tengist félags-
lífi skólans. Íslenskir styrkaraðilar hafa greitt mánaðarlegan 
stuðning fyrir Ericu síðan árið 2008 og hún er gríðarlega 
þakklát þeim. Erica ætlar sér stóra hluti í framtíðinni.

Söngur er mikil ástríða
John Wilfred Reyes ólst upp við sára fátækt á Suan Juan 
svæðinu en hann nýtur stuðnings til náms í Polytechnic 
háskólanum. Hann tilheyrir sönghópi sem syngur án 
undirleiks og saman hljóma þeir eins og englar á jörðu þegar 
þeir stilla saman strengi sína. John lítur á meðlimi hópsins 
sem fjölskyldu en með þeim öllum hefur tekist mikill 
vinskapur. Í desember í fyrra tók sönghópurinn þátt í söngva-
keppni á landsvísu þar sem hundruðir hópa skráðu sig til 
leiks. Eftir fyrstu atrennu komust 28 hópar áfram og var 
þeim skipt í fjóra flokka en einungis sjö hópar þar á eftir 
fengu að keppa um tvö efstu sætin sem fengu að syngja í 
lokakeppninni. 

Því miður hafnaði John og hans hópur í þriðja sæti og rétt 
missti af tækifærinu til að syngja í lokakeppninni. Engu að 
síður er þetta frábær árangur hjá þeim piltum og þeir stefna 
að því að taka aftur þátt í keppninni að ári liðnu. Tónlist er 
mikil ástríða hjá John og mun án efa spila stóran þátt í 
framtíð hans. Hann er afar þakklátur íslensku stuðningsað-
ilum sínum og hann leggur hart að sér í námi sínu. 

■  Erica Deliguer hefur unnið til verðlauna, m.a. fyrir 
framlag til lista og framúrskarandi árangur í stærð-
fræði.

■  Tónlist er mikil ástríða hjá John Wilfred Reyes og mun 
án efa spila stóran þátt í framtíð hans.
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MÁLTÍÐ FYRIR 4 
FYRIR AÐEINS

 4.849 KR.



Leikkonan og borgarfulltrúinn Ilmur 
Kristjánsdóttir er styrktarforeldri hjá 
ABC barnahjálp og greiðir mánaðar-
legan stuðning fyrir Michal Nathaniel 
sem verður 10 ára þann 8. desember 
næstkomandi og er nemandi í Chak 
skólanum í Pakistan. Honum er lýst 
sem mjög félagslyndum strák sem 
hefur fyrst og fremst gaman af að 
leika sér og hann dreymir um að verða 
lögreglumaður. 

Michael er einn af níu systkinum 
og fjölskyldan býr við mikinn skort. 
Faðir hans er verkamaður og móðir 
hans heimavinnandi. Faðirinn sér um 
búfénað fyrir ákveðinn aðila og fær 
fyrir það afar lág laun sem duga varla 
fyrir mat og hvað þá fyrir menntun 
barnanna. Fjölskyldan býr í tveggja 
herbergja húsnæði úr leir, eldunarað-
staða er utandyra sem og salernisað-
staða. Vatn þarf að sækja í borholu í 
talsverðri fjarlægð. Þessar heimilisað-
stæður er mjög algengar hjá mörgum 

skjólstæðingum ABC barnahjálpar. 
Ilmur var til í stutt spjall og við 

spurðum hvernig hún hefði fyrst 
komist í kynni við ABC barnahjálp?

„Vinkona mín var með kort upp á 
ísskáp hjá sér og bréf frá barni. Þetta 
beina samband við barn sem þú ert að 
styrkja heillaði mig mikið.“ 

- Hvenær byrjaðirðu að vera 
styrktarforeldri?

„Það var fyrir um þremur árum 
síðan.“

- Hvers vegna styrkirðu barn?
„Ég styrki margar aðrar hjálpar-

stofnanir en þetta beina samband við 
styrktarbarn hjá ABC höfðar mikið til 
mín. Auðvitað veit ég að peningarnir 
fara í góð málefni hjá öllum sem ég 
styrki en mér finnst ég vera beinni 
þátttakandi með þessu móti.“

 - Fylgistu með barninu sem þú 
styrkir?

„Ég fylgist með í gegnum bréfin 
sem ég fæ frá honum.“

 -Lítur þú á barn sem þú styrkir til 
náms sem framlengingu af þínum eigin 
börnum?

„Nei, ég geri það nú ekki. Ég veit að 

■  Michal Nathaniel.
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Organic bistro

Tryggvagata 11 - Volcano house  
Tel:5111118

Mon-Sun 11:30-21:00
www.fishandchips.is

Styrktarforeldri hjá ABC barnahjálp 

Gott að gefa og hjálpa



þau börn sem ég hef styrkt eiga 
fjölskyldur og að ég þjóna því hlutverki 
að vera peningalegur bakhjarl.“

 -Finnst þér mikilvægt að láta sig 
varða annarlegt ástand annars staðar 
en heima fyrir?

„Já, mér finnst það vera mjög 
nauðsynlegt að setja líf sitt í samhengi 

við aðra. Það dregur mann niður á 
jörðina að hafa samanburð. Svo er gott 
að geta gefið og hjálpað.“

- Hvað finnst þér um ABC barna-
hjálp?

„Ég hef mjög góða tilfinningu fyrir 
ABC barnahjálp. Ég tel að þar vinni fólk 
af heilum hug í þágu þeirra sem þurfa 

á hjálp að halda. Það er mín tilfinning. 
Það er auðvitað það eina sem maður 
hefur. Maður heyrir af allri mögulegri 
spillingu út um allt þannig að maður 
verður bara að treysta og ABC eru ein 
af samtökunum sem ég treysti.“ 

■  Ilmur Kristjánsdóttir, leikkona og borgarfulltrúi. „Ég tel að hjá ABC barnahjálp vinni fólk af heilum hug í þágu þeirra 
sem þurfa á hjálp að halda. Það er mín tilfinning.“ 
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Þróttur ehf. 



Nytjamarkaðurinn, eða Nytjó eins og 
hann er oftast kallaður, í Víkurhvarfi 2 
heldur áfram að vera mikilvæg stoð í 
rekstri ABC barnahjálpar. Hann fyrst 
leit dagsins ljós í Faxafeni 8 í Skeif-
unni árið 2008 og uppgangurinn hefur 
verið mikill og stöðugur þrátt fyrir þrjá 
flutninga á sjö ára tímabili. Eggert 
Ólafur Antonsson hefur verið starfs-
maður á Nytjamarkaðnum frá árinu 
2011. Glaðlegt viðmót og hjálpsemi 
einkennir Eggert og viðskiptavinir 
hafa vanist því að vel sé tekið á móti 
þeim í afslöppuðu umhverfi með 
þægilegu andrúmslofti. 

„Komdu fram við aðra eins og þú 
vilt láta koma fram við þig. Þetta 
heilræði dró ég hjá prestinum þegar ég 
fermdist og báðir synir mínir hafa 
dregið það sama. Mér finnst það bara 
mjög gott. Frumskilyrðið hér er að 
bjóða góðan daginn og þakka fyrir 
okkur. Koma fram af virðingu. Hér eru 
allir jafnir,“ segir Eggert. 

Kynntist starfseminni 
í gegnum ABC skólann
Eggert fór til sjós mjög ungur að árum 
og vann lengi vel hjá Hafskip og 
Nesskipum. „Þegar ég var á sjó var 
maður flakkandi út um allan heim hjá 
bæði íslenskum og erlendum útgerð-

um,“ segir Eggert. Eftir að hafa farið í 
land starfaði hann hjá Eimskip í 22 ár 
og hætti svo árið 2008. Þá tók við nýr 
ferill hjá ABC barnahjálp þegar hann 
innritaði sig í ABC skólann. „Ég sá 
umfjöllun um ABC í Ríkissjónvarpinu 
og myndir frá Kenýa. Fljótlega eftir 
það skellti ég mér í skólann. Mér þykir 
leitt að hann skuli ekki ennþá vera 
starfandi. Það var mjög gott, þroskandi 
og gefandi að fara í hann. Þar fékk 
maður mikla innsýn í þessi hjálpar-
störf og það skerpti mjög á því sem 
maður hafði séð. Ég sá mikla fátækt á 
hinum ýmsu ferðalögum í gegnum 
tíðina,“ segir hann. ABC skólinn var 
starfræktur á árunum 2009 til 2015 en 
starfsemi hans hefur verið hætt um 
óákveðinn tíma.

■  „Það er búin að vera verðstöðvun síðan við byrjuðum, sama verðið frá upp-
hafi,“ segir Eggert Ólafur Antonsson, sem hefur verið starfsmaður á Nytja-
markaðnum frá árinu 2011.

„Hér eru allir jafnir“

■  Flutningar frá Súðarvogi.

■  Söfnunarbaukur tæmdur í Súðar-
vogi.
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Einn af mörgum sem 
mótaði Nytjó
Þegar námi í skólanum var lokið tók 
Eggert til við hin ýmsu störf fyrir 
samtökin. „Svo endaði ég á Nytja-
markaðnum en þá var verið að 
undirbúa flutninga frá Skútuvogi og 
yfir í Súðarvog. Ég var beðinn um að 
taka þetta starf að mér og ég gerði 
það,“ segir Eggert. Nytjamarkaðurinn í 
Skútuvogi var frekar hrár og dimmur 
með lítið af gluggum og innkoma af 

varningi var ekki mikil. Salan var því 
frekar lítil en góðir möguleikar voru 
fyrir hendi í væntanlega húsnæðinu. 
Þegar markaðurinn flutti yfir í 
Súðarvog fékk hann algera andlits-
lyftingu og salan jókst sem og inn-
koma af varningi. „Ég var einn af 
mörgum sem kom að því að þróa 
markaðinn eins og hann lítur út í dag. 
Það er langt frá því að einn aðili geri 
svona lagað heldur voru margir sem 
komu að því. Svo höfum við verið mjög 

lánsöm með starfsfólk og sjálfboðaliða 
sem hafa staðið sig hreint frábærlega 
og eiga miklar þakkir skilið,“ segir 
hann. 

Stoltur af Nytjó
„Þetta er langbesti markaðurinn,“ 
segir Eggert. „Það er búin að vera 
verðstöðvun síðan við byrjuðum, sama 
verðið frá upphafi.“ Eggert hafði ekki 
miklar áhyggjur af því að flytja 
markaðinn úr Reykjavík í Kópavog þó 
svo margir höfðu ákveðnar efasemdir 
um það. „Það er náttúrulega alltaf 
skrítið að færa sig um set þegar þú ert 
búinn að fá nafnið þitt stimplað inn á 
ákveðnum stað. En staðreyndin er sú 
að tvö bestu árin okkar eru eftir að við 
fluttum hingað.“ 

Ásamt því að hafa mjög gaman að 
starfi sínu á Nytjó hefur Eggert mikið 
hjarta fyrir starfsemi ABC barna-
hjálpar. „Mér finnst starfið gott og hér 
hittir maður mikið af alls konar fólki. 
Annars væri maður nú ekki í þessu. En 
hvað varðar að hafa hjarta fyrir 
starfinu þá tel ég að það sé bara 
meðfætt. Annað hvort er maður með 
hjarta fyrir þessu eða ekki. Ég er alla 
vega mjög ánægður með að vera hluti 
af ABC fjölskyldunni,“ segir hann. 

■  Nýja húsnæðið.
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