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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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Bág staða menntamála í Pakistan
Pakistan nefnist land hinna hreinu á 
úrdú og persnesku en saga þess hefur 
einkennst af pólitískum óróa og 
þekkist í dag sem gróðrarstía hryðju-
verkasella. Yfir 200 milljónir búa í 
landinu og er það því sjötta fjölmenn-
asta ríki í heimi. 

Sagan í stuttu máli
Landið hefur sögulega verið hluti af 
ýmsum stórum ríkjum eins og 
Persaveldi, Mógúlveldinu og breska 
heimsveldinu. Múslimskur stjórn-
málaflokkur hafði yfirburða sigur í 
kosningum árið 1946 og náði því fram 
að norðvestur- og austurhéruðin yrðu 
sérstakt ríki. Á þessum svæðum var 
mikill meirihluti múslimar. Austur-
héruðin mynduðu Austur-Pakistan þar 
til þau fengu sjálfstæði sem Bangla-
desh árið 1971 eftir sjálfstæðisbaráttu 
sem einkenndist af grimmd og 
blóðugum átökum. Pakistan er 
sambandslýðveldi, myndað úr fjórum 
fylkjum og fjórum alríkishéruðum. Þar 

eru töluð yfir sextíu tungumál en flest-
ir tala úrdú. 

Fram kemur í pakistönsku stjórnar-
skránni að ríkinu beri skylda til að 
veita ókeypis grunn- og framhalds-
skólamenntun. Ólæsi er mikið 
vandamál en það er mismikið milli 
svæða en talið er að um 50 milljónir 
manna séu ólæsir og 2/3 hluti þeirra 
eru konur. Mikil fátækt er í landinu, 
sérstaklega meðal ungs fólks í sveitum 
landsins. 

Samkvæmt gögnum eru 92 millj-
ónir manna í Pakistan með gott vald á 
ensku, yfir 445.000 manns útskrifast 
úr háskóla á hverju ári og 10.000 
tölvunarfræðingar einnig. Samt eru 
rúmlega 5 milljónir barna sem stunda 
ekki nám. Af þeim eru 2/3 hluti 
stúlkur. 

Töluvert hallar á konur í mennta-
kerfinu en einungis 18% pakistanskra 
kvenna hafa verið 10 ár eða lengur í 
námi. Talsvert er um að foreldrar í 
fátækum þorpum sendi frekar stráka í 
skóla og skilja stelpurnar eftir heima 

til að sinna heimilisstörfum. Stjórn-
völd hafa dregið úr opinberum 
fjárútlátum til menntamála og 
rúmlega sjöfalt meira er varið í 
hernaðarmál. 

Hugsjón verður að veruleika
Maður að nafni Sharif A. Ditta hafði 
unnið allan sinn starfsferil að 
skólastarfi og var kominn á eftirlaun. 
Hann þekkti vel gildi menntunar en 
hann fékk stuðning til náms á sínum 
tíma. Sharif hafði þá brennandi 
hugsjón að hjálpa sem flestum að 
mennta sig. Synir hans byggðu hús 
fyrir Sharif til þess að hann gæti átt 
áhyggjulaus efri ár en um leið og 
húsið var tilbúið flutti hann inn í 
herbergi hjá syni sínum og breytti 
húsinu í skóla. Draumur hans um að 
hjálpa fátækum börnum til náms varð 
að veruleika með tilkomu Íslendinga í 
gegnum ABC barnahjálp. Sharif lést 24. 
febrúar árið 2013. 

ABC barnahjálp hóf samstarf við 
Sharif í ágúst árið 2005. Á heimili sínu 

■ Sharif Ditta ásamt nemendum í ABC skólanum í Peshawar. 
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byrjaði hann með sex nemendur en 
var með 75 á nemendalista þegar ABC 
kom til. Það var sonur Sharifs, 
Maxwell Ditta, sem kynnti starf hans 
fyrir ABC barnahjálp. Í framhaldi af því 
var farið til Pakistan og aðstæður 
skoðaðar. 

Maxwell hafði búið á Íslandi ásamt 
fjölskyldu sinni í nokkur ár. Tekið var 
viðtal við Maxwell fyrir fréttabréf ABC 
barnahjálpar í október 2005 og þar 
sagði hann: „Faðir minn er prestur og 
kennari. Öll fjölskyldan fæst við 
fræðslustörf. Ég var kennari í Pakistan 
og síðan bæði skrifstofustjóri og 
aðstoðarrektor háskóla í Farooqabad, 
þar sem við gengum í skóla og 
störfuðum síðan. Faðir minn kemur 
úr hópi fimm systkina og hann einn 
naut menntunar og fékk að fara í 
skóla. Menntun hans olli því að við 
synir hans, allir fjórir, gátum gengið 
menntaveginn.“ 

Maxwell starfaði við enskukennslu 
í Borgarholtsskóla í Reykjavík í nokkur 
ár. Að hans mati er skólaganga í 
Pakistan forréttindi. „Milljónir 
pakistanskra barna eiga ekki kost á 
skólagöngu. Annað hvort eru engir 
skólar til staðar eða foreldrarnir hafa 
ekki ráð á senda börnin sín í skóla. 
Fátæktin er svo mikil að sumir 
foreldrar kjósa að setja börnin í vinnu 
til að afla aukatekna fyrir fjölskylduna 
í stað þess að ganga í skóla. Þannig 
myndast vítahringur sem erfitt er að 
brjótast út úr án menntunar,“ sagði 
hann. 

Sum barnanna, sem foreldrarnir 
setja í vinnu, verða á valdi þess sem 
útvegar vinnuna. Láglaunað fólk í 
almennum störfum fær oft ekki greitt 
í peningum heldur í matarafgöngum 
og því eru engir peningar til staðar til 
að greiða reikninga. Þá er eina lausnin 

að taka lán. Lánveitandinn tekur veð í 
einum fjölskyldumeðlim sem oft er 
eitt barnanna. Barnið er þá á valdi 
lánveitandans þar til lánið telst 
uppgreitt. Algengt er að fullorðnir og 
börn hafi þurft að þræla árum saman 
vegna skulda sem nema nokkrum 
tugum þúsunda króna. 

ABC barnahjálp í Pakistan
Alls hefur ABC barnahjálp byggt sex 
skóla í Pakistan með söfnunarfé og 
gjöfum frá Íslendingum og tveir skólar 
til viðbótar eru reknir í leiguhúsnæði. 
Nemendur í ABC skólunum eru 
rúmlega 2.500 talsins og tæplega 600 
þeirra eru í heimavist. Námið nær að 
jafnaði til áttunda eða tíunda bekkjar 
og eftir útskrift þar geta börnin haldið 
áfram í ýmsum skólum og njóta enn 

styrks frá stuðningsaðilum sínum. 
Skólarnir eru kristnir og börnin 

sem ganga í þá eru flest frá kristnum 
heimilum. ABC skólarnir í Pakistan 
eru samt opnir öllum. Kristnir í 
Pakistan eru aðeins um 1,5% þjóðar-
innar. Trúarleg mismunun er mikil í 
landinu og kristnum er reglulega 
mismunað. Þeim er oft neitað um 
störf, lán, húsnæði og annað vegna 
trúar sinnar. Þeim finnst erfitt að 
senda börn sín í ríkisskóla því 
námsskráin er mjög íslömsk og börnin 
eiga oft erfitt uppdráttar í því um-
hverfi. 

Forstöðumaður ABC í Pakistan er 
Fred Ditta, sonur Sharifs A. Ditta. 
Bróðir hans, Michael Ditta, er með-
limur í stjórninni þar í landi.

ABC barnahjálp 
í Pakistan

■  Forstöðumaður ABC í Pakistan í saumastofu sem gefin var af íslenskum 
aðila.
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ABC skólarnir í Pakistan
FAROOQABAD

ABC í Pakistan tók við rekstri húsnæðis sem Sharif Ditta 
hafði rekið sem skóla í nokkur ár. Það var ekki hjá því 
komist að byggja þurfti stærra skólahús þar sem börnum 
fjölgaði stöðugt. Rúmfatalagerinn kostaði byggingu skólans 
og var hún vígð í desember 2006. Tæplega fjögur hundruð 
börn eru í skólanum sem nær frá leikskóla og upp í 10. bekk.

MACHIKE

Heimavistarskólinn í Machike var settur á laggirnar árið 
2009. Þar er kennt frá 1. bekk og upp í 10. bekk. Byggingu á 
heimavist stúlkna lauk í desember árið 2015 með styrk frá 
utanríkisráðuneytinu. Þar búa um 600 strákar og stúlkur. 

CHAK 96 R/B

Sharif Ditta ólst upp í þorpinu Chak sem er mjög afskekkt og 
fátæktin þar er mikil. Meiri hluti þorpsbúa er ólæs og mörg 
börn eru í skuldaánauð. Skólinn var byggður árið 2006 og 
voru það hjón á höfuðborgarsvæðinu sem gáfu pening til að 
byggja þennan skóla. Þar eru tæplega 200 börn frá forskóla 
og upp í 8. bekk. 

MARTINPUR

Í borginni Martinpur er skóli í leiguhúsnæði. Mikil fátækt er 
í hverfinu og foreldrar nemenda vinna í verksmiðjum eða 
eru landbúnaðarfólk. Nemendur eru rúmlega 300 talsins. 

HAMRAJPURA

Í þorpinu Hamrajpura er skóli rekinn í leiguhúsnæði. Flestar 
fjölskyldur eru skuldum vafnar við landeigendur og verk-
smiðjueigendur. Nemendur eru um 150 talsins. 

 PESHAWAR

Skólinn í Peshawar var byggður árið 2006. Hann var að 
mestu fjármagnaður fyrir söfnunarfé sem íslensk skólabörn 
söfnuðu með því að ganga með bauka í hús í hinni árlegu 
söfnun Börn hjálpa börnum. Um 300 börn stunda nám frá 
forskóla og upp í 10. bekk. 

JARANWALA

Nemendur og kennarar í Borgarholtsskóla tóku að sér að 
fjármagna skólann í Jaranwala og var hann vígður árið 
2007. Þar stunda tæplega 400 börn nám frá forskóla og upp í 
10. bekk.

GUJARANWALA

Nemendur í Fjölbrautaskólanum í Ármúla söfnuðu fyrir 
byggingu skólans í Gujaranwala og var hann tekinn í notkun 
árið 2009. Rúmlega 250 börn eru í skólanum og stunda þau 
nám frá leikskóla og upp í 7. bekk. 
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Akranes
2Gómar ehf.
Fasteignasalan Hákot ehf.
Grastec ehf.
Spölur ehf.
Upplýsingatæknifélagið Omnis ehf.

Akureyri
Ásprent – Stíll ehf.
Baugsbót ehf.
Ferro Zink hf.
Grand ehf.
Hlíð ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
Raftákn ehf.
Securitas-Akureyri ehf.
Steypustöð Akureyrar ehf.
Svartfugl listhús ehf.
Vélfag ehf.

Bíldudalur
Hártískuhúsið Centrum ehf.

Blönduós
SS kerrur ehf.
Vilko ehf.

Borgarfirði (eystri)
Fiskverkun Kalla Sveins ehf.

Borgarnes
Borgarbyggð
Búvangur ehf.
Hótel Rjúkandi – Rjúkandi ehf.
Landnámssetur Íslands ehf.

Dalvík
Promens Dalvík ehf.

Djúpavogi
Djúp ehf.

Drangsnesi
ÁVM útgerð ehf.

Egilsstaðir
Birta ehf.
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.
Miðás ehf.
Minjasafn Austurlands
Rafey ehf.
Skógræktin
Skrifstofuþjón Austurlands ehf.

Eskifirði
Eskja hf.

Fáskrúðsfirði
Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfirði
Sumarlína ehf.

Flúðum
NPK ehf.

Garðabær
Cintamani ehf.
Engilbert Ó. H. Snorrason 

tannlæknastofa sf
Framsýnt fólk ehf.
Garðabær
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
GJ bílahús ehf.
Gunnar & Trausti-Merkismenn ehf.
Hjallastefnan ehf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Krókur ehf.
Rafboði ehf.
S.S. Gólf ehf.
Sjáland ehf.
VAL-ÁS ehf.
Vörukaup ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Garði
Benni pípari ehf.
Grenivík
Grýtubakkahreppur

Grindavík
Bakkahyrna ehf – söluturn
Cactus veitingar ehf.  

– Salthúsið veitingastaður
Grindavíkurbær
Grindavíkurferðir ehf.
Hópsnes ehf.
Marver ehf.
Veitingastofan Vör ehf.
Þorbjörn hf.
Þórðarfell ehf.

Grundarfjörður
65° Ubuntu ehf.

Hafnarfjörður
Arena Heildverslun sf
Bílaverk ehf.
Dalakofinn sf
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
FellaKaffi ehf.
Fínpússning ehf.
Hagtak hf.
H-Berg ehf.
Hvalur hf.
Kexir ehf.
Kjarnamúr ehf.
Kreativ online ehf.
Lóðalausnir ehf.
Markus Lifenet ehf.

Hafnarfjörður
MEDOR ehf.
Ópal Sjávarfang ehf.
PON-Pétur O Nikulásson ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Reykhúsið Reykhólar ehf.
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Þráinn Skúlason starfar sem aðstoðarskólastjóri í Slysa-
varnarskóla sjómanna og sinnir einnig kristilegu starfi. 
Hann hefur tvisvar ferðast til Pakistan og einu sinni að 
beiðni ABC barnahjálpar. Í ferðum sínum hefur hann 
heimsótt nokkra af skólum ABC í landinu. Í seinni ferðinni 
lýsir hann fyrsta deginum. 

„Við gistum á hóteli sem var girt af með rúmlega mann-
háum öryggisgirðingum sem sást ekki í gegnum. Svo koma 
bílar og sækja okkur og þá er búið að setja svart fyrir 
rúðurnar aftur í. Við vorum látnir sitja aftur í bílnum með 
svarta glugga þannig að það sæist ekki að það væri hvítt fólk 
í bílnum. Þeir höfðu áhyggjur af því að löggan myndi 
sennilega stoppa okkur og okkur gæti verið rænt. Það er voða 
skrítið að standa frammi fyrir svona hlutum,“ segir Þráinn. 

Erfitt að gera það sem kallast kristið
Þráinn hefur í mörg ár verið styrktarforeldri hjá ABC 
barnahjálp. Hann fór í ferð ásamt fleirum til Afríku á vegum 
einnar kirkju sem hann var hjá og þar var starf ABC í Kenýa 
heimsótt. „Ég varð alveg heillaður og hef síðan farið fjórum 
eða fimm sinnum til viðbótar til Kenýa“, segir hann. Þráinn 
er 57 ára gamall og segist eiga helling eftir til þess að vera 
kristinn eins og hann kallar það. „Í mínum huga er mjög 
auðvelt að segja að maður sé kristinn en það er erfiðara að 
gera það sem getur kallast kristið. Ég vil nota líf mitt í það ef 
ég mögulega get. Að vera. Ekki bara segja.“

Árið 2014 fór Þráinn til Pakistan á eigin vegum og þá 
skoðaði hann starfsemi ABC ásamt öðru sem hann var að 

■ Þráinn Skúlason meðal barnanna í skólanum í Lahore.

Siðferðisleg 
skylda að hjálpa
Rætt við Þráinn Skúlason sem tvisvar sinnum hefur ferðast til Pakistan 

■ Tæplega vikugamalt barn sem Þráinn var beðinn um að 
blessa. Barnið fæddist meðal sígauna í tjaldi þar sem for-
eldrarnir bjuggu.

■ Samkoma í kirkju við landamæri Indlands.
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gera í kristilegu starfi. Seinni ferðin var árið 2016 að beiðni 
ABC og var hann beðinn um að skoða byggingu heimavistar 
fyrir stúlkur í ABC skólanum í Machike. Einnig var honum 
falið að skoða aðra skóla á vegum ABC í Pakistan. „Ég hef 
heimsótt flest alla skóla ABC í Pakistan og starfsemin er til 
fyrirmyndar. Þarna erum við með land þar sem búa um 200 
milljónir og þar eru 98% múslimar. Þetta er mjög erfitt land 
og mjög hættulegt land,“ segir Þráinn. 

 
Erfitt að vera kristinn í Pakistan
ABC skólarnir eru kristnir og börnin sem ganga í þá eru flest 
frá kristnum heimilum. Þeir eru þó opnir öllum. Kristnir í 
Pakistan eru um 1,5% þjóðarinnar og þeim er reglulega 
mismunað. „Það er mjög hættulegt að vera kristinn ein-
staklingur í Pakistan. Þetta meðal annars lýsir sér í því að í 
landinu eru lög sem eru kölluð „guðlastslög“. Ef þú ert 
staðinn að því að tala gegn Kóraninum eða gegn Allah er 
hægt að dæma þig til dauða og taka af lífi. Oft er nóg að 
einhver ásaki þig um það jafnvel þó enginn fótur sé fyrir 
því,“ segir Þráinn. 

Að hans mati hópa kristnir sig saman í landinu og meðal 
annars heimsótti Þráinn einn af skólum ABC sem rekinn er í 
leiguhúsnæði og það var í þorpi sem er talið vera kristið. 
„Það var ekki mjög stórt en það var gaman að sjá á þessum 
stað, í þessu landi. Hinum megin við skólann var kristin 
kirkja. Það sér maður ekki víða þarna,“ segir hann. Í ferð 
sinni í litlu þorpin varð Þráni enn frekar ljóst hvað það getur 
verið varasamt að vera kristinn einstaklingur. Þegar hann 
heimsótti skóla í þeim var honum ekið inn fyrir hliðin og 
þeim snögglega lokað. Honum var ráðlagt að vera ekki 
lengur en 45 mínútur í það mesta á hverjum stað og halda 
svo ferð sinni áfram og ávallt tóku vopnaðir verðir á móti 
honum. Á endanum spurði Þráinn af hverju þetta væri gert 
svona. „Skýringin var sú að eftir 20 mínútur eða svo vissi allt 
svæðið að hvítur kristinn maður væri þarna. Þá var komið 
ákveðið hættuástand og því var ekki stoppað lengi og 
ferðinni haldið áfram.“ 

Hættuástand kom í veg fyrir að Þráinn gæti heimsótt einn 
skóla í norðurhluta landsins rétt hjá höfuðborginni Islama-
bad. „Ég fór ekki þangað því það var of hættulegt. Í fyrri 
ferðinni varð ég að yfirgefa landið fyrr en stóð til vegna 

óeirða, byssuskota og láta og þar var verið að drepa fólk,“ 
segir hann. 

ABC var með lítið skólasel í leiguhúsnæði í borginni 
Lahore í kristnu hverfi en það hefur verið lagt niður. „Allt var 
brennt niður. Mér var sagt að lögreglan hafi komið þangað 
inn og sagt við hina kristnu að það yrði gerð árás eftir tvo 
tíma og best væri að koma sér í burtu. Fólkið pakkaði því 
saman og fór. Svo kom múgur og margmenni og brenndi allt 
og rústaði öllu sem hinir kristnu áttu. Allt var bara lagt í 
rúst,“ segir Þráinn. 

Gróðrarstía hryðjuverkasella og barnaþrælkun 
Í öllum skólum ABC eru gríðarlega miklar öryggisráðstafanir 
og það er ekki að ósekju. „Allir skólarnir eru girtir með 
steyptum eða hlöðnum girðingum. Ofan á þeim eiga að vera 
gaddavírsgirðingar og svo eru turnar með vopnuðum 
vörðum í flestum skólunum. Þetta er krafa frá ríkinu vegna 
þess að hryðjuverkamenn hafa verið að ryðjast inn í skólana 
og kennslustofurnar og skjóta börnin og kennarana með 
vélbyssum. Þeir drepa allt sem fyrir verður. Þess vegna eru 
þessar öryggisráðstafanir til að sporna gegn þessum 
árásum. Mér er sagt að það séu 42 hryðjuverkasellur í Pakist-
an. Þetta litar alla starfsemi í skólunum og þetta er ákveðinn 
kostnaður sem þarf að mæta,“ segir Þráinn. 

Ofan á þetta ástand bætist svo við að mikið er um 

KIRKJA FYRIR ÞIG

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

Smiðjuvegur 5 ı 200 kópavogur ı www.vegurinn.is

■  Lífvörður Þráins þegar hann talaði í kirkju í mjög 
hættulegu hverfi í Lahore. 
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barnaþrælkun í landinu og var Þráni sagt frá því að hún 
þrifist á nærliggjandi svæði eins af skólum ABC í þorpinu 
Machike þar sem heimavistarskóli er rekinn. „Þarna er 
mikið af saumastofum þar sem krakkarnir voru látnir vinna 
myrkranna á milli, bara smákrakkar, og mér var sagt að 
sums staðar myndaðist ákveðinn ágreiningur við þá sem 
áttu þessa starfsemi þegar skólarnir voru að byrja. Af því að 
það var verið að taka börnin úr þrælabúðunum og inn í 
skólana,“ segir hann. Það var þó eitt, þrátt fyrir þessar 
hrikalegu aðstæður, sem kom Þráni í opna skjöldu. „Manni 
finnst skrítið að sjá gleðina hjá krökkunum þrátt fyrir allar 
þessar varúðarráðstafanir og að búa í þessu umhverfi.“

Fjármunir vel nýttir 
Í seinni ferð sinni skoðaði Þráinn m.a. byggingu heimavistar 
fyrir stúlkur í ABC skólanum í Machike. Verkefnið var styrkt 
af íslenskum stjórnvöldum og er hann stærsti skólinn sem 
ABC rekur í Pakistan með um 600 nemendur af báðum 
kynjum. „Þetta er mjög flottur skóli og vel að öllu staðið. 
Starfsemin er rekin af fjölskyldu, bræðrum ásamt eigin-
konum sínum. Þetta eru kristnir einstaklingar sem reka 
þetta af hugsjón og eru í rauninni búnir að taka við keflinu 
af pabba sínum. Öll starfsemin ber þess merki að þeir eru 
mjög stoltir af sínum bakgrunni í þessum efnum og föður 
sínum og hans starfi,“ segir Þráinn. Honum þótti ótrúlegt að 
fjölskyldan væri að reka alla þessa starfsemi með einungis 
fjárhagslegum stuðningi frá Íslandi og hann spurði hvort 
þeir fengju ekki peninga annars staðar frá einnig. „Mér var 
sagt að fjármunirnir sem til þeirra kæmu væru yfir 90% frá 
ABC barnahjálp. Það er hreint ótrúlegt hvað þeir gera með 
þessa peninga og sjá ávöxtinn af því hvernig þeir nota féð 
sem þeir fá. Þetta er allt mjög skipulagt.“ 

Örlæti einstaklinga og fyrirtækja má ekki vanmeta 
heldur. „Það var gaman að sjá þarna saumastofu sem var 
gefin af Íslendingi. Þarna voru skólar sem höfðu verið 
byggðir af fyrirtækjum. Til að mynda gaf Rúmfatalagerinn 
eitt stykki skóla. Annar skóli var byggður fyrir framlög frá 
framhaldsskóla á Íslandi. Maður sá svo greinilega ávöxtinn 
af þeim pening sem er sendur út og hvað hann er að gera 
mikið,“ segir Þráinn. 

Flókið samfélagslegt málefni
Opinberar tölur sýna að um fimm milljónir barna fá ekki 
menntun í Pakistan og Þráinn veit ekki hvað veldur því. 
„Minnihlutahópar, eins og kristnir eru þarna, verða oft 
útundan. Oft bara viljandi. Eins eru þetta líka krakkar sem 
eru munaðarleysingjar. Á Íslandi erum við með eitt besta 
velferðarkerfi í heimi og samfélagið sér um þig ef eitthvað 
kemur fyrir. En í samfélögum eins og Pakistan, í Afríku og 
víðar í heiminum er ekkert hugsað um þig,“ segir hann. 
Hluti af skýringunni getur einnig verið að börn í Pakistan 
eru oft hneppt í þrældóm vegna þess að fjölskyldan þiggur 
lán frá vinnuveitanda sem tekur svo eitt af börnunum sem 
veð fyrir því að lánið verði greitt. Það lán reynist fjölskyld-
unni svo erfitt að greiða upp eða hreinlega ómögulegt. „Þá er 
barnið komið í skuldafangelsi foreldranna. Þetta heitir bara 
þrælabúðir eða þrælkun. Ég held að það sé ekki einhlít 
skýring á því af hverju svona mörg börn hafa ekki kost á 
menntun. Þetta er flókið samfélagslegt málefni sem er eins 
frábrugðið okkur eins og hægt er að hafa það.“ Að mati 
Þráins er erfiðasti hjallinn þegar skólaganga hefst hjá 
pakistönskum börnum, sér í lagi ef þau hafa upplifað 
þrælkun eins og vinnu á saumastofu. „Svo verður það 
auðveldara þegar þau verða eldri ef fjölskyldan á einhverja 
fjármuni til þess að kosta skólagöngu þeirra,“ segir hann. 

■  Sígauni að elda kvöldmat fyrir fjölskylduna undir 
berum himni.

■  Þráinn talandi við börn í skóla í fátækrahverfi sem 
rekinn er af lítilli kirkju.

■  Nemendur í mjög litlum skóla sem samanstendur af 
þessari einu kennslustofu og er rekinn af lítilli kirkju í 
Lahore.
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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 
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Konur lágt skrifaðar í Pakistan
Konur eiga sérlega erfitt uppdráttar í Pakistan en þær sem 
útskrifast úr ABC skólunum eiga möguleika á áframhald-
andi námi í menntaskóla eða háskóla því þær hafa þessa 
nauðsynlegu grunnmenntun. „Það er erfitt fyrir marga að fá 
þessa grunnmenntun sem við erum að veita þeim,“ segir 
Þráinn. Samt reka nemendur ABC skólans sig á það oft á 
tíðum að líða fyrir trú sína. Dóttir eins af stjórnendum ABC í 
Pakistan hætti í skólanum sem hún var í sökum þrýstings 
samnemenda þess efnis að hún tæki upp múslimatrú. „Það 
var komið á það stig að henni var hótað og hún var orðin 
hrædd um líf sitt í skólanum. Því hætti hún þar og fór í 
annan skóla,“ segir Þráinn. 

Í heimsóknum sínum var Þráni boðið inn á heimili hjá 
ýmsu fólki, oft eftir samkomur í kirkjum þar sem hann var 
að prédika. Þar sá hann sterka aðgreiningu á milli karla og 
kvenna. „Karlmennirnir sátu sér og konurnar voru stundum 
inni í öðru herbergi. Ég heilsaði öllum með handabandi og 
ég var sá eini sem tók í hendurnar á konum. Mér var sagt að 
þeir taki bara ekki í hendurnar á kvenfólki en það var í góðu 
lagi þó ég gerði það því ég væri Vesturlandabúi og hvítur.“ 
Almennt eru konur mjög lágt skrifaðar í Pakistan og 
ástandið allt annað en við þekkjum heima fyrir,“ segir hann. 
Þeir sem buðu Þráni heim til sín voru mjög gestrisnir en 
heimilisaðstæður voru misjafnlega góðar og fjölskyldurnar 
búa við aðstæður sem Íslendingar myndu ekki sætta sig við. 
„Þetta eru lítil og þröng heimili og oft stórar fjölskyldur.“

Hungur í nærveru Guðs
Í fyrri ferð Þráins til Pakistan heimsótti hann nokkrar 
kirkjur og fór upp í pontu og prédikaði. Honum þótti gaman 
að sjá hvað Guð væri mikið að aðhafast í landinu og hve 
mikið hungur væri í Hans nærveru á meðal hinna kristnu. 
Þráinn var beðinn um ýmsa hluti frá fólki sem hann varð 
við en hann vildi fara varlega í hlutina. „Við kristnir förum 
stundum í svona gír og höfum tilhneigingu til að gera meira 
úr hlutunum en það er,“ segir hann. Hann óskaði eftir því að 
heimamenn myndu kanna áreiðanleika þess sem fólk var 
að segja um lækningar og þess háttar og senda sér skýrslu 

■  Beðið fyrir sjúkum.

S i ð f e r ð i s l e g  s k y l d a  a ð  h j á l p a
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um það. „Eftir 3 vikur fékk ég tölvupóst og þar voru talin upp 
þó nokkuð mörg atriði. Þar á meðal var ungur drengur sem 
kom með vatnsflösku og bað mig að blessa hana. Ástæðan 
var sú að hann fór með hana heim til sín og pabbi hans, 
sem var sykursjúkur, drakk hana og læknaðist. Annað tilfelli 
var kona sem bað mig að blessa skál með skrítnu fóðri í. Ég 
spurði hana hvað væri í þessu og hún sagði að þetta væri 
fyrir beljuna hennar. Beljan hennar var veik en hún 
læknaðist eftir að fá fóðrið og fór að mjólka á nýjan leik. 
Guð, í raun, læknaði beljuna sem var lífsviðurværi þessarar 
konu þar sem hún seldi mjólkina,“ segir Þráinn. 

Þráinn heimsótti einnig kristna sígauna en það er ekki 
góð blanda í landi eins og Pakistan. „Sígaunar eru yfirleitt 
ekki vel liðnir alls staðar í heiminum, hvað þá kristnir og 
hvað þá í Pakistan. Þannig að það var gríðarlega erfitt líf hjá 
þeim. En það var afskaplega ánægjuleg upplifun að heim-
sækja þá og þar var gríðarlega mikil nærvera Guðs,“ segir 
hann. 

Enn eitt inngrip Guðs leit dagsins ljós þegar ung hjón, 
sem gátu ekki eignast barn, báðu Þráinn að biðja fyrir sér. 
Hann varð við þeirri beiðni og hann frétti af því þremur 
mánuðum seinna að þau ættu von á barni. „Þegar maður sá 
að fólk í einlægni lagði sig fram fyrir Guði í fullkomnu 
trausti gerðist ýmislegt. Mér fannst yndislegt að sjá þetta,“ 
segir Þráinn. 

Bjartsýnn fyrir framtíðina
Þráinn er spurður hvort hann sé bjartsýnn fyrir hönd 
starfsemi ABC í Pakistan. „Já, ekki spurning. ABC getur verið 
mjög stolt af því sem er að gerast í Pakistan,“ segir hann. „Ég 
hef séð það með eigin augum hver ávöxturinn er af þessu 
starfi og hve mikið er gert fyrir lítinn pening. Ég er mjög 
stoltur af því að vera hluti af ABC þegar það kemur að 

Pakistan. Þetta er erfitt land, erfitt umhverfi en þarna eru 
kristnir einstaklingar. Þau báðu ekki um að vera fædd þarna 
eða að búa þarna. Það er okkar siðferðislega skylda að hjálpa 
þeim. Ég held það sé vandfundið í heiminum erfiðari 
kringumstæður til að búa í sem kristinn einstaklingur. En 
við getum verið mjög stolt af því sem við erum að gera 
þarna.“ 

Börn eru alltaf börn 
Þráinn segir að íslensk börn séu alveg eins og pakistönsk 
börn. Þau eiga sér sína drauma, sínar þrár og sínar vænt-
ingar til lífsins. „Hvort sem um er að ræða barn í Pakistan 
eða í Breiðholti þá eru börn alls staðar eins. Þau hafa 
kannski misjafnan húðlit eins og við mennirnir. Við erum 
öll eins og Guð skapaði okkur en þegar við eldumst erum við 
meira mótuð af umhverfinu sem við fæðumst inn í. Í 
mínum huga eiga þau öll að fá sömu umhyggju, sömu 
umönnun og sömu möguleika en því miður þá er það bara 
ekki alltaf hægt. En við getum lagt að mörkum. Eins og við 
erum að gera í Pakistan,“ segir hann. 

Þráinn er spurður hvort hann langi aftur til Pakistan og 
því svarar hann fljótt játandi. Þá er hann spurður hvort 
hann sé ekkert smeykur við það. „Nei, það er ég ekki. Ég á 
stóran Guð sem verndar mig.“
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LOFTSTOKKAHREINSUNIN

FYRIRTÆKI
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SKIP
VEITINGASTAÐIR

Þjónustum allt landið. 

Hafðu samband og pantaðu fría ástandsskoðun.

Sími 557 7000   www.k2.is
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Hafnarfjörður
SJ Tréverk ehf.
Skanki ehf.
Stálorka ehf.
Thor Shipping ehf.
Verkþing ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.
Vörumerking ehf.

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
Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.
Sport-Tæki ehf.

Hvolsvöllur
Eldstó ehf.
Héraðsbókasafn Rangæinga

Höfn í Hornafirði
Eystrahorn Hornafirði

Funi ehf.
SF – 47 ehf.

Ísafjörður
GG málningarþjónusta ehf.
Orkubú Vestfjarða ohf.
Símaverið ehf.
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf.
Ævintýradalurinn ehf.

Kirkjubæjarklaustri
Ferðaþjónustan Efri-Vík ehf.

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf.
Allianz Ísland hf. söluumboð
Arnardalur sf
Arnarljós slf
Á.Guðmundsson ehf.
Ás – smíði ehf.
Ásborg sf
Átak ehf.
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Bílaverkstæði Kjartans &Þorgeirs sf
Borgþór Alex Óskarsson – Mössun.is
CAR-MED ehf.
Delíla og Samson sf
Eldum rétt ehf.
Enjo á Íslandi ehf.
Fjörefli ehf.
Hárný ehf.
Hellur og garðar ehf.
Höfðahöllin ehf.
Idex ehf.
Init ehf.
Íslenskt sjávarfang ehf.
Kópavogsbær
L. G.simar
Leikskólinn Undraland ehf.

Línan ehf.
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Lyra ehf.
Magna verslanir ehf.
Markó partners ehf.
Mótx ehf.
Múrdeildin ehf.
Norðurflug ehf.
Promens Reykjavík ehf.
Rafmiðlun hf.
SLB ehf.
Slökkvitækjaþjónustan – Prófun ehf.
Sólarfilma ehf.
Steinsmiðja Akureyrar
Stendur ehf.
Tengi ehf.
Trékross ehf.
Tæknivörur 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.
Dynkur ehf.
Fiskmarkaðurinn ehf.
Garðagróður ehf.
Höfðakaffi ehf.
Ísfugl ehf.
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 119.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100
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Draumur Sharifs A. Ditta var að geta 
hjálpað sem flestum fátækum börnum 
til mennta. Þau eignast þá framtíðar-
möguleika og geta hjálpað fjölskyldum 
sínum. „Hann veit að líf hans gjör-
breyttist vegna þess að hann fékk að 
læra og hann vill gefa sem flestum 

börnum kost á að njóta þess sama svo 
að líf þeirra geti einnig breyst til hins 
betra,“ sagði sonur hans Maxwell í 
samtali við ABC árið 2005. Nida Saleem 
og Shahid Nazir komu úr sárri fátækt 
en fengu tækifæri til að mennta sig. 
Það tækifæri fór ekki forgörðum.

Stefnir á BA gráðu 
og vill gefa til baka
Nida Saleem fæddist inn í mikla 
fátækt, ein af sjö systkinum. Hún 
kynntist engu öðru en harðri lífs-
baráttu frá upphafi. Faðir hennar er 
verkamaður og vinnur fyrir leigusala. 
Yfirleitt fær hann launin fyrirfram og 
vinnur svo fyrir leigusalann þar til 
skuldin er greidd. Í raun er hann eign 
leigusalans sem getur ákveðið hversu 
lengi hann þarf að vinna til að 
niðurgreiða skuldina hverju sinni. 

Nida er yngst systkinanna og alveg 
frá upphafi dreymdi hana um að geta 
lesið og skrifað. Skóli var fjarlæg von 
þar sem það þurfti að ferðast langa 
leið og fjárhagur fjölskyldunnar bauð 
ekki upp á það. 

Tíðar bænir fjölskyldunnar skiluðu 
loks árangri þegar ABC barnahjálp 
kom á laggirnar skóla í þorpinu Chak. 
Fátæktin á þessu svæði er gríðarlega 
mikil og margar fjölskyldur eru í 
mikilli skuld. Vegna þessara skulda 
eru mörg börn seld í skuldaánauð og 
neydd til að vinna í múrsteinsverk-
smiðjum eða við teppavefnað. Mjög 
fáir hafa fengið menntun og meiri 

Skóli ABC í Pakistan

Fátæk börn eiga líka 
að fara í skóla

■  Nida Saleem vill gefa til baka og hún vinnur sem kennari í ABC skólanum í 
Chak.
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Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Mosfellsbær
Ístak hf (Iceland construction ltd)
Mosfellsbakarí ehf.
Nonni litli ehf.
Reykjabúið ehf.
Superjeep ehf.

Mývatni
Eldá ehf.
Hlíð ferðaþjónusta ehf.
Jarðböðin ehf.
Vogar, ferðaþjónusta ehf.

Neskaupstað
Rafgeisli Tómasar Zoega

Ólafsfjörður
Betri Vörur ehf Ólafsfirði
Marsibil ehf.

Patreksfirði
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf.
Oddi hf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Reyðarfjörður
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.

Reykjanesbær
Dacoda
Eldvíkingur ehf.
Express ehf.
Hótel Keflavík ehf.
IceMar ehf.
Langbest ehf.
Nesraf ehf.
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Suðurflug ehf.
Útfaraþjónusta Suðurnesja ehf.
Veitingastaðurinn Duus Kaffi ehf.

Verkalýðs/sjómannafél Keflav
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurás ehf.
Vísir,fél skipstjórnarma Suðurn
Örk ehf.

Reykjavík
A.H.Lindsay ehf.
Aðalhreinsir-Drífa ehf.
Aðalverkstæðið ehf.
Aðalvík ehf.
Apparat ehf.
Arctic Adventures
Arctic Trucks Ísland ehf.
Argos ehf Arkitektastofa Grétars og 

Stefáns
Arka Heilsuvörur ehf.
Arkitektastofan OG ehf.
Athygli ehf.
Augland ehf.
Austur 3 ehf.
Álnabær ehf.
Áltak ehf.
Árni Reynisson ehf.
Árvakur hf.
Bankastræti 2 ehf.
Bankastræti ehf.
Barnalæknaþjónustan ehf.
Batik ehf.
BB Bílasalan ehf.
Best fyrir bílinn
Betra Grip
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Birtingur ehf.
Bílalíf ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Bílastjarnan ehf.
Björn Árdal, læknir ehf.
Blaðamannafélag Íslands
Bónstöðvar ehf.
Bónus
Brammer Ísland ehf.

Brauðhúsið ehf.
BSR ehf.
Cosmo ehf.
Danfoss hf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Diner ehf/Rikkii chan
Djús ehf.
Dún og fiður ehf.
E.Ingason ehf.
Eðalbílar ehf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignaumsjón hf.
ENNEMM ehf.
Ernst & Young ehf.
Esja Kjötvinnsla ehf.
Eyrir Invest hf.
Fakta ehf.
Farfuglar sef
Fasteignasalan Miklaborg ehf.
FASTUS ehf.
Faxaflóahafnir sf.
Flísar og Flot ehf.
Frívöruverslunin Saxa ehf.
Fröken Júlía ehf.
Fuglar ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
Gamla bíó samkomuhús  

– Ingólfsstræti 2a – s. 463 4000
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.
Gunnar Eggertsson hf.
Gyllti kötturinn 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

hluti þorpsbúa kann ekki að lesa. Í 
þessu þorpi ólst Sharif A. Ditta upp og 
langþráður draumur um skóla á 
svæðinu varð að veruleika. Án þess að 
hika flýttu foreldrar Nidu sér á staðinn 
og gerðu hvað þau gátu til að hún 
fengi inngöngu og það gekk eftir. Nida 
var meðal fyrstu nemenda skólans. 

Alla tíð var hún mjög samvisku-
samur nemandi og fékk ávallt mjög 
góðar einkunnir. Við útskrift úr 
skólanum fékk hún fartölvu að gjöf frá 
ráðherra úr ríkisstjórninni fyrir 
framúrskarandi árangur. Nida lauk 
svo námi í framhaldsskóla og er í dag 
í háskóla og stefnir á BA gráðu. Hún 
vinnur einnig sem kennari í Chak 
skólanum og ekkert gerir hana 
ánægðari en að geta gefið eitthvað til 
baka. 

 
Sér fyrir fjölskyldunni
Shahid Nazir ólst einnig upp í sárri 
fátækt. Hann á fjögur systkini og faðir 
hans er sykursjúkur. Heilsa hans fór 

stöðugt versnandi sökum þess að 
hann gat ekki reglulega getað tekið lyf 
sem hann þurfti á að halda. Tekjur 
fjölskyldunnar voru svo litlar að ekki 

var unnt að senda Shahid í skóla. 
Shahid komst á snoðir um að það 

væri ABC skóli í Farooqabad, sem var 
nálægt þorpi hans, og þar fengju börn 
ókeypis menntun. Í skólanum hitti 
hann Sharif A. Ditta sem sá til þess að 
Shahid fengi inngöngu. Shahid varð þá 
stoltur nemandi ABC skólans í 
Farooqabad. 

Shahid stóð sig frábærlega í námi 
sínu. Eftir að hafa klárað 10. bekk í ABC 
skólanum hélt hann í menntaskóla. 
Þar lauk hann tveggja ára námi þar 
sem hann lagði stund á vísindi og fór 
svo í læknaþjálfun. Einnig er hann 
með gráðu í tölvuvísindum. Í dag er 
hann í vinnu og þénar nógu mikinn 
pening til að kaupa lyf handa föður 
sínum og sjá fyrir fjölskyldunni. 

Íslenskir styrktaraðilar hafa borgað 
fyrir skólagöngu Shahid og Nidu og 
þau eru gríðarlega þakklát þeim. 
Shahid hefur lokið námi en Nida er 
enn í háskóla að læra. 

■  Shahid Nazir hefur lokið námi 
sínu.
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Þróttur ehf. 

Rithöfundurinn Kristín Helga Gunn-
arsdóttir hefur skrifað fjölda barna- og 
fjölskyldubóka og þar á meðal 
bækurnar um hina uppátækjasömu 
Fíusól. Hún starfaði einnig sem 
fréttamaður á Stöð 2. Kristín er 
styrktarforeldri hjá ABC barnahjálp og 
greiðir mánaðarlegan stuðning fyrir 
Sonainu Boota. 

Sonaina er 7 ára gömul og hún er 
nemandi í Chak skólanum í Pakistan. 
Hún býr við mikinn skort en faðir 
hennar er sópari og fær hann lág laun 
fyrir sína vinnu. Móðir hennar er 
heimavinnandi. Sonaina á tvö systkin 

og fjölskyldan býr í eins herbergis 
húsnæði úr leir. Eldunaraðstaða er 
utandyra sem og salernisaðstaða og 
vatn þarf að sækja í borholu í þorpinu. 

Við spurðum Kristínu hvernig hún 
hafi kynnst ABC barnahjálp upphaf-
lega?

„Ég heyrði af starfseminni hér og 
þar, m.a. í fjölmiðlum. Ég hafði líka 
fylgst með úr fjarska og dáðst að 
starfinu. Ég er ein af þessum ótal 
manneskjum sem var alltaf á leiðinni 
að láta gott af mér leiða en ekki bara 
hugsa hlýlega til fólks hinum megin á 
hnettinum sem hefur það verr en við.“ 

Hvenær byrjaðir þú að vera styrkt-
arforeldri hjá ABC?

„Það var fyrir þremur árum sem 
hin litla Sonaina kom inn í okkar 
tilvist. Ég og móðir mín höfðum oft 
talað um að vilja gera eitthvað. Hún er 
mikið í hjálparstarfi hér heima og 
hefur unnið fyrir Mæðrastyrksnefnd 
og Rauða krossinn. Svo hef ég verið ein 
af þeim sem ýti á „like“ takkann en 
það er annað en að leggja eitthvað af 
mörkum. Það að styrkja eitt barn er 
það minnsta sem maður getur gert. 
Mamma hafði talað mikið um að vilja 
styrkja barn og það er ekki nóg að tala 

Styrktarforeldrið

Við getum 
þetta saman

Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur og styrktarforeldri barns í Pakistan. „Við búum öll á bláa hnettinum.“
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Organic bistro

Tryggvagata 11 - Volcano house  
Tel:5111118

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

um það. Það verður bara að setjast upp 
í bíl og keyra niður á skrifstofu ABC og 
ganga frá þessu. Það er bara þannig.“ 

Uppi á skrifstofunni báðu þær 
mæðgur um að fá að styrkja stúlku frá 
Pakistan. Kristín starfaði sem frétta-
maður í mörg ár og fylgdist náið með 
stjórnmálaástandinu í landinu og 
samskiptunum við Indland og 
Afganistan. „Staða kvenna þar er svo 
skelfileg. Að vera lítið stúlkubarn í 
fátækt þar er sjálfsagt hálfu verra en 
að vera lítill drengur í fátækt þar. Eins 
skelfilegt og það er,“ segir Kristín. 

Hvers vegna styðurðu barn til 
náms?

„Það er alltaf sama svarið. Þetta er 
það minnsta sem ég get gert. Ég er 
frekar með samviskubit yfir því að 
gera ekki meira. Við erum algerir 
forréttindagrísir hérna megin á 
hnettinum og gætum gert miklu 
meira en við gerum.“ 

Fylgistu með barninu sem þú 
styrkir?

„Við fylgjumst með henni. Hún 
sendir okkur kort og við fáum að vita 
hvernig henni reiðir af. Hún býr hjá 

foreldrum sínum. Fyrst fannst okkur 
gaman að heyra að þrátt fyrir að 
hún væri ekkert sérstaklega góð í 
skólanum þegar hún hóf nám 
þá hafði hún svo gaman af að 
leika sér. Það fannst okkur 
ánægjulegt því að sá sem 
leikur sér er glaður. Þá vissi 
maður að henni liði vel. Nú 
er henni farið að vegna vel í 
skólanum og vill verða 
kennari í framtíðinni.“ 

Líturðu á styrktarbarn sem 
framlengingu á þínum eigin 
börnum?

„Upp að vissu marki. Hún lifir sínu 
lífi og við þekkjum hana ekki eða 
hennar aðstæður. Við getum eiginlega 
ekki ímyndað okkur hennar aðstæður 
en ég veit að ef hún þyrfti meira á 
okkur að halda þá á hún okkur að. 
Með þeim hætti er hún ein af barna-
skaranum.“ 

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

„Já, við berum ábyrgð hvort á öðru. 
Við búum öll á bláa hnettinum. Við 

getum ekki neglt sólina fasta yfir 
Íslandi. Við sjáum það svo sterkt þegar 
eitthvað svakalegt gerist eins og í 
Sýrlandi. Sinnuleysið í okkur sjálfum 
hefur verið svo skelfilegt að við höfum 

■  Sonaina vill verða kennari í fram-
tíðinni.
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eiginlega mest misboðið okkur 
sjálfum. Við eigum að hjálpa eins og 
við getum fólki á heimavellinum og 
við eigum líka að opna Ísland miklu 
meira fyrir manneskjur í nauð.“ 

Hvað finnst þér um ABC barna-
hjálp?

„Mér finnst það stórkostleg samtök. 
Þau hafa þróast frá þeirri einföldu 
löngun í að láta gott af sér leiða á 

einum stað og breiðst svo út. Svona 
starfsemi fær mann alveg til að fá 
meiri trú á mannkyninu. Við getum 
þetta saman.“

■  Hópur nemenda í ABC skólanum í Chak.
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Þann 6. október 2015 auglýsti ABC 
barnahjálp eftir sjálfboðaliða til að 
vinna við hjálparstarf í Úganda. Svo 
fór að tveir sjálfboðaliðar fóru út þegar 
Bergþóra Baldursdóttir, meistaranemi 
í heilsuhagfræði og Þrúður Guðmunds-
dóttir, verslunarstjóri hjá Hrím 
hönnunarhúsi, sýndu því áhuga. 

Vildu gera þetta saman 
„Mamma mín setti á vegginn minn 
þessa Facebook auglýsingu og af 
hvatvísi sótti ég um. Datt ekki í hug að 
ég yrði fyrir valinu,“ segir Þrúður. Hún 
gat ekki hugsað sér að halda út í þetta 
ævintýri ein síns liðs og hringdi því í 
vinkonu sína Bergþóru og hvatti hana 
til að sækja líka um. „Á endanum sótti 
ég líka um en var frekar sein að því,“ 
segir Bergþóra. Þær töluðu hvor aðra 
svo mikið upp að ákveðið var að senda 
þær báðar út. „Starfsmanni ABC fannst 
það góð hugmynd að senda okkur 
báðar út og við vorum sammála því. 
Ég er ekki viss um að ég hefði gert 
þetta ein,“ segir Bergþóra. Þrúður tekur 
í sama streng. „Ég hefði aldrei getað 
gert þetta ein og ekki með hverjum 
sem er heldur,“ segir hún. Tímasetn-
ingin var góð hjá þeim. „Mér fannst 
þetta gott tækifæri til að fara. Ég var 
lengi búin að ætla mér að fara í svona 
sjálfboðaliðastarf,“ segir Bergþóra. 
„Maður fær ekki oft tækifæri til að 
gera svona. Þetta lukkaðist bara mjög 
vel,“ bætir Þrúður við. 

Öllu hægt að venjast
ABC barnahjálp hefur starfað í Úganda 
frá árinu 1992 og rekur alls níu skóla 
þar í landi. Bergþóra og Þrúður voru í 
bænum Kasangati í úthverfi höfuð-
borgarinnar Kampala. Þær unnu 
aðallega í stuðningsbarnakerfinu og 
sáu um skýrslutökur og tóku myndir 
af börnum með íslenska stuðningsað-
ila. „Við vorum svona allra handa 
fyrst. Við fórum í skólana og fylgd-
umst með starfinu og tókum þátt í 
öllu mögulegu. Eiginlega vinnan 
byrjaði svo aðeins seinna,“ segir 
Bergþóra. „Við söfnuðum upplýsingum 
um börnin og skráðum niður fjöl-
skylduaðstæður,“ bætir Þrúður við. 

Það var ekki auðvelt að sjá aðstæð-
urnar sem margar fjölskyldur búa við 
en það vandist þó. „Við vorum búin að 
vera í landinu í smá tíma og þá var 
maður orðinn öllu vanur einhvern 
veginn. Maður er fljótur að venjast 
aðstæðum. Fyrst var það mjög erfitt að 
sjá hvernig allir höfðu það og svo sér 
maður að þetta er bara vaninn,“ segir 
Bergþóra. „Þetta var bara eitthvað svo 
venjulegt. Maður vaknaði með 
sólarupprásinni, fékk sér morgunmat, 
krakkarnir voru með læti, fólk fór í 
vinnuna. Þetta var bara á öðrum skala 
en hérna heima. Lífið gekk sinn 
vanagang og hélt bara áfram. Sama 
hverjar aðstæðurnar eru,“ segir 

Peningurinn fer til barnanna

Brosandi börn í ABC skólanum í Kasangati.

■ „Við bjuggum við hliðina á barna-
skólanum og heimsóttum yngstu 
bekkina reglulega til að fylgjast með 
tímum og leika,“ segir Þrúður. 

■  Þrúður ásamt Trudy Odita, for-
stöðumanni ABC Children‘s Aid í 
Úganda. 
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www.fastmark.is • fastmark@fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Þrúður. „Bara eðli mannsins að venjast 
því. Annars hefðum við ekki getað 
lifað þessa ferð af,“ bætir Bergþóra við. 

Hvítur þýðir ríkur 
Margir hafa farið út á vegum ABC 
barnahjálpar og séð fátæktina og 
neyðina berum augum. Það er þó eitt 
sem er alltaf jafn sláandi að upplifa og 
það er gleðin og ánægjan sem skín úr 
augunum hjá börnunum þrátt fyrir 
slæmar aðstæður. Bergþóra og Þrúður 
voru beðnar um að lýsa hvernig 
börnin komu þeim fyrir sjónir. „Þau 
eru mjög lífsglöð,“ segir Þrúður. „Þau 
eru mjög hress,“ segir Bergþóra. Þær 
upplifðu það líka hvernig það er að 
vera hvítur meðal hinna fátæku í 
Afríku. „Að vera hvítur er bara að vera 
ríkur. Þegar börnin sjá hvítt fólk þá 
bara kalla þau á okkur og elta út um 
allt. Sérstaklega minnstu börnin,“ 
segir Bergþóra. „Maður er kallaður 
Musungu og það allt,“ bætir Þrúður 
við. Musungu þýðir hvítur maður og 
margir hafa sagt að það kvikni 
vonarneisti í augum þeirra sem búa 
við skort þegar einn slíkur er á 
svæðinu. 

Gagnsæ starfsemi 
Bergþóru og Þrúði þótti mikið til 
starfseminnar í skólunum koma. „Það 
er greinilegt að peningurinn er að fara 
í börnin. Maður hafði alveg heyrt 
slæmar sögur um að peningur víðs 
vegar væri ekki að skila sér á réttan 
stað en það var ekki raunin þarna,“ 
segir Bergþóra og tók hún fram að 
staðallinn væri hár í ABC skólunum 
samanborið við aðra skóla í Úganda. 
Þrúður er sammála því og hún tók 
fram hvað henni þótti dagurinn 

langur hjá nemendum. „Börnin eru í 
skóla 10 tíma á dag en þau fá nóg að 
borða, þau leika sér og læra fullt,“ segir 
hún. 

Trudy Odida, forstöðumaður ABC 
skólanna í Úganda, hefur sagt að sér 
þætti erfitt að ímynda sér hvernig 
íslensk börn myndu taka svona þéttri 

dagskrá eins og nemendur ABC í 
Úganda búa við. „Mikilvægast í lífi 
barns í Úganda er að standa sig vel í 
námi þar sem velgengni á vinnumark-
aði eykur líkurnar á því að öll fjöl-
skyldan geti komið sér upp úr sárri 
fátækt,“ segir hún. 

Ánægja með ferðina
Bergþóra og Þrúður voru alls í rúma 
fimm mánuði í Úganda en eftir að 
störfum þeirra fyrir ABC lauk ferðuð-
ust þær aðeins meira. „Ég væri alveg 
til í að fara aftur út. Þetta var mjög 
áhugaverð ferð og líka skemmtileg og 
ég get alveg ímyndað mér að vinna við 
eitthvað á þessu sviði. Ég þarf bara að 
klára skólann fyrst,“ segir Bergþóra. 
Þrúður var líka mjög ánægð með þessa 
lífsreynslu. „Þróunarvinna er mjög 
áhugaverð. Svo væri líka gaman að 
koma aftur til Úganda eða fara jafnvel 
til einhvers annars ríkis og sjá og læra 
meira. Jafnvel gera samanburð,“ segir 
hún. 

■  Bergþóra spilaði fótbolta með þessum börnum sem búa í Rackoko. 

■  Bergþóra með litlum dreng í 
Norður-Úganda sem fæddist 
smitaður af HIV veirunni. Til allrar 
hamingju fær hann ókeypis lyf 
sem halda einkennunum niðri. 
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Opið 12-18 virka daga og 
12-16 á laugardögum. 

Tekið er á móti varningi á opnunartíma. 

Fylgist með okkur á Facebook. 

Nytjamarkaðurinn býður upp á mikið úrval varnings. 
Vörurnar eru oftast gjafir frá einstaklingum og stundum frá fyrirtækjum. 

Kíkið í Nytjamarkaðinn!

  Fatnað fyrir öll tækifæri

  Húsgögn af öllum stærðum og gerðum 

  Mikið úrval af skóm

  Gríðarlegt úrval af bókum af öllum 
gerðum og tímaritum

  Geisladiska 

  Vinylplötur

  DVD og leikir

  VHS spólur

  Búsáhöld

  Raftæki 

  Leikföng, spil og púsl

  Sængurfatnað

  ...og fleira

Víkurhvarfi 2 - Kópavogi - Sími 520 5500

Leið 28

Nytjamarkaðurinn

Hjá okkur er að finna:



Samuel Motupalli stofnaði Heimili 
litlu ljósanna árið 1992 á Indlandi. 
Hann gat ekki horft upp á heimilislaus 
börn þjást á götunum og aðhafst 
ekkert. Heimilið hefur alfarið verið 
byggt upp af ABC barnahjálp og er 
rekið með framlögum frá stuðnings-
aðilum. Uppbygging hefur verið mikil 
frá stofnun og hefur hún mestmegnis 
verið fjármögnuð fyrir söfnunarfé sem 
grunnskólabörn hafa safnað í árlegu 
söfnuninni Börn hjálpa börnum. 
Einnig hafa einstaklingar gefið fé til 
byggingar heimavista og skóla. 

Nemendur hefja nám í fyrsta bekk 
og geta útskrifast með háskólagráður 
eða margs konar iðnmenntun. Þörfum 
barnanna er vel sinnt af frábæru 
starfsfólki í mjög stórri heimavist sem 
er skipt niður í þrjú megin svæði til að 
gera hverja einingu heimilislegri fyrir 
börnin. Mikið er lagt upp úr heilsu-
gæslu og fara öll börnin reglulega í 
læknisskoðun. Hjúkrunarfræðingar og 
bráðaliðar sinna tilfellum sem upp 
koma allan sólarhringinn. Heimilið 
rekur sinn eigin búgarð og grænmetis-
ræktun. Lögð er áhersla á að kenna 

börnunum gildi menningar sinnar og 
skipulagðir eru ýmsir viðburðir sem 
leggja ríka áherslu á sögu landsins. 

Börnin á Heimili litlu ljósanna hafa 
unnið til margvíslegra verðlauna á 
sviði tengdum listum sem og í 
íþóttum. Námsárangur nemenda 
hefur ávallt verið mjög góður og 
einkunnir á samræmdum prófum að 
loknu hverju skólastigi hafa verið til 
fyrirmyndar með góðri meðaltalsein-
kunn ár eftir ár. 

Tveir fyrrum nemendur heimsóttu 
skólann og sögðu frá því hvar þeir 
væru staddir í dag. 

Starfsmaður í banka 
Subbalakshmi Sholapuri var bara 
smástelpa þegar móðir hennar vildi 
koma henni að í skólanum. Hún var 
einstæð og gat ekki séð fyrir dóttur 
sinni. Subbalakshmi kláraði fram-
haldsskólann og fékk vinnu í National 
Bank og vinnur þar í dag. Hún er mjög 
stolt af því að vera bankastarfsmaður 
og er óendanlega þakklát fyrir 
menntunina sem hún fékk á Heimili 
litlu ljósanna. 

Yfirmaður hjá fjarskiptafyrirtæki
Karunakar Veerla var smástrákur 
þegar hann hóf menntun sína í 

Indland

Heimili litlu 
ljósanna
Hátt skrifaður skóli, alfarið byggður 
upp af ABC barnahjálp

■  Nemendur á Heimili litlu ljósanna.

■  Subbalakshmi Sholapuri var bara 
smástelpa þegar móðir hennar 
vildi koma henni að í skólanum. 

Karunakar 
Veerla kom úr 
sárri fátækt en 
vinnur í dag hjá 
fjarskiptafyrir-
tæki.
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
Gæðasmíði ehf.
Hafsteinn Þór Hilmarsson
Hársnyrtistofa
Háskólinn í Reykjavík ehf.
Heildverslunin Rún ehf.
Heimahúsið ehf.
Helgason og Co ehf.
Henson Sports Europe á Íslandi ehf.
Herrafataverslun Birgis ehf.
Hjá Jobba ehf.
Hljóðbók slf
Hljóðfærahúsið ehf.
Hollt og gott ehf.
Hótel Capin ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hreinir gardar
Hreyfill svf ( Samvinnufélagið Hreyfill )
Húsaklæðning ehf.
Hvíta húsið ehf.
Höfði eignarhaldsfélag ehf.
Iceland Encounter ehf.
Icelandair Cargo ehf.
Icelease ehf.
IGS ehf.
Infuse ehf.
Innnes ehf.
IRBID ehf – Jordan grill
Isavia ohf.

Íshúsið ehf.
Íslensk erfðagreining ehf.
Íslenska gámafélagið ehf.
Ísold ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
J.S. Gunnarsson hf.
JGG ehf.
Jónatansson & Co, lögfræðistofa ehf.
Kaldi Bar
Kemi ehf.
Kjaran ehf.
Kjöreign ehf.
Klakar ehf.
Klettur – sala og þjónusta ehf.
KPMG ehf.
Kvika ehf.
Kvíðameðferðarstöðin ehf.
Lagnalagerinn ehf.
Lagsmaður ehf.
Landar ehf.
Landssamband Lögreglumanna
Landssamtök lífeyrissjóða
Lausnir lögmannsstofa ehf.
Ledlýsing-Díóða ehf.
LFA ehf.
Logos slf
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf
Lögskil ehf.
Löndun ehf.

Mannvit hf.
Markmið verktakar ehf.
Málningarvörur ehf.
MD vélar ehf.
Míla ehf.
Mótor ehf.
MS Armann skipamiðlun ehf.
Orka ehf.
Orkuvirki ehf.
Ostabúrið ehf.
Ósal ehf.
Óskirnar þrjár ehf.
Parlogis ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pizza King ehf.
Plast – miðar og tæki ehf.
Pomp og prakt ehf.
Promennt ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Raflax Garðsstöðum ehf.
Rafsvið sf
Raftíðni ehf.
Rangá sf
Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Rannsóknarstofan Glæsibæ ehf.
Rannsóknarþjónustan Sýni ehf.
Reiknistofa bankanna hf.
Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf.
Reykjavík Foto ehf.
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skólanum. Hann kom úr sárri fátækt 
en vinnur í dag hjá fjarskiptafyrirtæki 
og er kominn í yfirmannsstöðu. Í 
heimsókn sinni sagðist hann vera 
gríðarlega stoltur af því að hafa náð 
svona langt í starfi og segist ekki vilja 
ímynda sér hvar hann hefði endað ef 
ekki væri fyrir menntunina sem hann 
fékk á Heimili litlu ljósanna. 

Sannkölluð fyrirmynd
Samuel leit við á vinnustað eins 
fyrrverandi nemanda, honum Nanaji 
Manchala. Móðir Nanaji lést fljótlega 
eftir að hann fæddist og faðirinn 
yfirgaf hann stuttu síðar. Nanaji komst 
að hjá Heimili litlu ljósanna og kláraði 
gagnfræðaskólanám. Hann lærði smíði 

og er með eigin rekstur þar sem hann 
ristar nöfn í viðarlyklakippur og selur 
þær. Nanaji var feginn heimsókninni 

og vildi gefa Samuel eina lyklakippu 
með nafni hans. „Hann er mjög 
þakklátur fyrir að vera með eigin 
rekstur og geta séð fyrir sjálfum sér. 
Hann er sannkölluð fyrirmynd fyrir 
börnin í skólanum og þau sjá í gegnum 
hann gildi þess að klára námið og 
finna sér vinnu,“ segir Samuel.

Lítil ljós á Indlandi

Kveðja frá for-
stöðumanni 
Heimilis litlu ljós-
anna á Indlandi 
„Það ríkir mikil ánægja meðal 
nemenda og þeir stunda námið af 
kappi til að geta elst við drauma 
sína. Börnin eru mjög spennt að sjá 
hvað framtíðin ber í skauti sér og 
þau vita að menntun opnar dyrnar 
að ótal möguleikum.

 Okkar markmið á Heimili litlu 
ljósanna hefur alltaf verið að hlúa 
að þeim yfirgefnu og fátæku og 
gefa þeim tækifæri í lífinu. 
Stúlkur eru í enn meiri neyð 
sökum mismununar og þær njóta 
sín til fulls í skólanum. Þær koma 
úr mikilli fátækt og hafa kynnst 
hungursneyð en sá tími er að baki 
og þær fá nóg að borða og góða 
menntun einnig. 

Við óskum stuðningsaðilum og 
velunnurum Heimilis litlu 
ljósanna gleðilegra jóla. Við 
vonum að nýja árið færi ykkur 
gleði og farsæld. Örlæti ykkar 
gefur börnunum líka tækifæri til 
að njóta jólanna.“ 

Samuel Motupalli forstöðumaður. 
LAUGAVEGI   |   SMÁRALIND   |   KRINGLUNNI   |   WORLD CLASS LAUGUM   |   LEIFSSTÖÐ

Sjáumst á JOE & THE JUICE.

FERSKIR DJÚSAR,  SAMLOKUR 
OG SVO MIKLU MEIRA

KOMUM ÞÉR Í 
RÉTTA GÍRINN

■  Samuel ásamt eiginkonu sinni 
Mercy.

■  Nanaji Manchala er með eigin 
rekstur þar sem hann ristar nöfn í 
viðarlyklakippur og selur þær. 
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Nytjamarkaður ABC, oft kallaður 
einfaldlega Nytjó, var orðinn rótgróinn 
í Súðarvogi 3 í Reykjavík og starfsemin 
hreinlega blómstraði. Árið 2014 var 
sérstaklega gott en þá voru tekjur hans 
rúmlega 35 milljónir króna en allur 
hagnaður rennur beint til starfsemi 
ABC barnahjálpar. Það sama ár kom 
það á daginn að flytja þurfti starf-
semina og lá leiðin þá í Víkurhvarf 2 í 
Kópavogi þar sem höfuðstöðvar ABC 
barnahjálpar eru einnig til húsa. Að 
öllu leyti var um að ræða betri 
húsakost en ákveðnar viðvörunar-
bjöllur hringdu þegar hugsað var til 
staðsetningarinnar. Það hefur þó orðið 
raunin að Nytjamarkaðurinn hefur 
blómstrað á nýja staðnum og salan er 
góð. Það er ekki síður jákvætt að flæði 
viðskiptavina er svipað og það var 
orðið á gamla staðnum. Traustur 
hópur fastra viðskiptavina heldur 
tryggð og hún Tóta er ein af þeim.

Nytjó og Tóta segja sögu saman
Þórunn Elísabet, betur þekkt sem Tóta, 
er fæddur Siglfirðingur sem byrjaði 
strax á unga aldri að gramsa í dótinu 

hennar ömmu sinnar uppi á háalofti. 
„Þar var ég að leita að einhverju sem 
mér fannst fallegt og gaman að klippa. 
Gamalt dót,“ segir Tóta. Hún dvaldi um 
tíma á Bretlandi ásamt manninum 
sínum og kynntist þar Oxfam búð-
unum sem voru með hjálparstarf líka. 
„Alla mína tíð hef ég haft gaman að 
því að grúska og leita.“

Tóta vinnur við að gera leikmyndir 
og búninga fyrir leikhús og kvik-
myndir. Hún heimsækir Nytjamarkað-
inn reglulega í leit að ýmsu sem getur 
aðstoðað hana við vinnuna. „Það er 
svo gaman að segja sögu með hlut-
unum. Það er það sem maður er að 
gera. Hlutirnir verða að sögunni. Ef ég 
er að klæða persónu eða búa til 
herbergi þá kemur Nytjamarkaðurinn 
sterkur inn við að hjálpa mér að segja 
söguna. Þið eruð sögumenn með mér,“ 
segir Tóta. Iðulega heimsækir Tóta 
markaðinn og er að leita að einhverju 
sérstöku. Stundum grípur hún í tómt 
en í næstu heimsókn er aðra sögu að 
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Nytjamarkaður ABC – Nytjó

„Mér finnst ég alltaf vera 
að finna fjársjóði“
-segir Þórunn Elísabet búningahönnuður

■  Þórunn Elísabet búningahönnuður er einn af tryggustu viðskiptavinum 
Nytjamarkaðar ABC. „Finnst það blóðugt að sjá öllu hent.“
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segja. „Þá er sagt við mig: „Varstu ekki 
að spyrja um þetta í fyrradag?“ og þá 
er þetta komið.“ Hún finnur yfirleitt 
það sem hún er að leita að. 

Falleg mannleg samskipti 
Tóta er ánægð með Nytjamarkaðinn 
eftir að hann flutti í núverandi 
húsnæði og verðlagið er henni að 
skapi. „Það er mjög gott og sanngjarnt. 

Það er líka eitthvað sem við í brans-
anum getum ráðið við. Það eru yfirleitt 
ekki miklir peningar til en það kemur 
alveg fyrir að við eigum sjóði sem við 
getum notað. En það er mjög gott að 
versla hér. Eiginlega langbest,“ segir 
hún. 

Mannlegu samskiptin sem eiga sér 
stað hugnast Tótu vel og henni þykir 
andrúmsloftið mjög þægilegt. „Þau eru 
svo falleg þessi mannlegu samskipti. 
Hér er gott fólk og allir mjög almenni-
legir. Það er ekki allra að nenna að 
tala við fólk. Ég held að ef maður 
kynni það ekki eða gæti ekki þá væri 
maður ekki að sinna þessu. Fólk þarf 
að vera þessum kostum gætt. Að vera 
til í að tala við ókunnugt fólk og sinna 
því. Meira að segja skrítnu liði eins og 
mér,“ segir hún og brosir við. 

Kom að stofnun Kolaportsins
Tóta var ein af nokkrum sem komu að 
stofnun Kolaportsins en starfsemin 
hófst 8. apríl árið 1989 í bílageymslu 
bílastæðasjóðs Reykjavíkur í húsi 
Seðlabankans í miðborg Reykjavíkur. 
„Þetta var hugmynd sem varð til og við 
hrintum henni í framkvæmd. Þetta 
var á þeim tíma þegar Laugavegurinn 
var allur uppgrafinn og Kringlan búin 
að taka mikið til sín. Þá var frekar 
leiðinlegt andrúmsloft í borginni og 
allt fólkið vildi bara fara í Kringluna. 
Það var ein af ástæðunum fyrir því að 
við bjuggum til Kolaportið“, segir hún. 

Kolaportið var á þessum stað þar til 
það flutti á neðstu hæð Tollhússins við 

Tryggvagötu árið 1994 með stuðningi 
frá Reykjavíkurborg og fjármálaráðu-
neytinu og starfsemin er þann enn í 
dag. „Mér hefur alltaf þótt blóðugt að 
sjá öllu hent. Það er líka svo fallegt 
mannlíf á staðnum. Það laðar mig 
mest að því að einhverju leyti berar 
fólk sig með því að sýna hvað það 
hefur gaman að og hvað það er tilbúið 
að selja. Svo er þetta heilmikil búbót 
fyrir marga þegar hart er í ári,“ segir 
Tóta. 

Finnur alltaf fjársjóði
Tótu þykir mikilvægt að Nytjamarkað-
urinn sé sýnilegur og fólk viti af 
honum. „Þú ert ekki á rúntinum hér í 
leit að einhverju. Þú verður af vita af 
því að þetta er í gangi. Við vitum það 
öll í bransanum og allir nýliðar í 
honum kíkja með mér hingað,“ segir 
hún. Á meðan Tóta heldur áfram að 
vinna segist hún ætla að halda áfram 
að koma reglulega í leit að hlutum til 
að hjálpa henni að segja sögur og svo 
finnur hún líka oft hluti fyrir sjálfa 
sig. „Mér finnst ég alltaf vera að finna 
fjársjóði. Það hefur ekkert breyst frá 
því ég var sex ára gömul,“ segir hún. 

Tóta minnist nokkrum sinnum á 
persónuleg samskipti og gildi þeirra 
við að halda svona starfsemi uppi. 
„Þar eruð þið langbest. Það fer líka svo 
mikið í gegn hjá ykkur og þið eruð 
ódýr og því fer þetta hratt. Svo segi ég 
líka öllum frá ykkur. Bæði þeim sem 
vilja kaupa notað og svo þeim sem 
vilja láta af hendi,“ segir hún. 

■  Tóta er myndlistarkona og vinnur 
úr öllu mögulegu og leitar því oft 
að hlutum fyrir sjálfa sig á Nytja-
markaðnum. 

M é r  f i n n s t  é g  a l l t a f  v e r a  a ð  f i n n a  f j á r s j ó ð i
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Í nútíma samfélagi er mikilvægt að vera sýnilegur á 
samskiptamiðlunum. Þar er vissulega stiklað á stóru en 
gaman engu að síður að deila fréttum af starfinu í þessum 
símskeytastíl. Ýmislegt átti sér stað á árinu sem er að líða og 
nokkrir hlutir hér rifjaðir upp. 

Október
Íslenskur velunnari sendi nemendum 
í Úganda gullfallega kjóla. 

Starfsmönnum Íslandsbanka gefst 
tækifæri til að vinna einn dag á ári 
fyrir hjálparstarf að eigin vali, þökk sé 
verkefni sem kallast Hjálparhönd. Við 
vorum sérstaklega þakklát þegar allir 
starfsmenn útibúsins í Mjódd gáfu 
sína vinnu til Nytjamarkaðar okkar. 

September
Það var mikið um að vera í ABC 
skólanum í Búrkína Fasó. Íslenskir 
sjálfboðaliðar og starfsmenn á 
svæðinu lyftu sannkölluðu grettistaki 
þegar ýmsum framkvæmdum var 
hrint af stað. Gríðarlega stórum 
vatnstanki var komið fyrir. Sólar-
sellum var fjölgað verulega. Nýrri 

vatnsdælu var komið fyrir og vatnið rann sem aldrei fyrr. 
Bygging nýs framhaldsskóla er langt á veg komin og er hún 
þrjár hæðir. 

Ágúst
42 hlauparar söfnuðu áheitum fyrir 
ABC barnahjálp í Reykjavíkurmara-
þoninu og 115.000 krónur söfnuðust. 
Við þökkum hlaupurunum kærlega 
fyrir og svo öllum sem hétu á þá. 

Ljóðahópurinn í ABC skólanum í 
Star of Hope í Kenýa stóð sig frábær-
lega í hinni árlegu Kenya Music 

Festivals. Eftir að hafa sigrað í nokkrum undankeppnum 
varð hópurinn fulltrúi Nairobi í lokakeppninni og keppti í 
sex greinum. Hópurinn hreppti fyrstu verðlaun í einni 
greininni fyrir flutning á ljóði sem ber heitið „The Nervous 
Race“. Sannarlega frábær árangur hjá ljóðahópnum. 

Janúar
Sögur frá Pakistan. Margir sem hafa 
útskrifast úr ABC skólunum í Pakistan 
héldu áfram í námi með áframhald-
andi styrk frá stuðningsaðilum sínum 
og fundu störfin sem þeir höfðu áhuga 
á. 
Fyrirtækið Tengill ehf. gaf ABC 
barnahjálp 91 tölvu og voru þær sendar 

til ABC skólans í Búrkína Fasó. Það að hafa tölvudeild lyftir 
skólanum upp á hærra plan. 

Maí
Óvæntar og glaðlegar uppákomur. Það 
var sérstaklega ánægjulegt þegar 
þessar þrjár stúlkur komu færandi 
hendi en þær gengu í hús í Garða-
bænum og báðu um framlög. Alls 
söfnuðust 13.664 krónur. Þetta lýsti 
upp fremur leiðinlegan veðurdag. 

Börn hjálpa börnum. Árleg söfnun 
grunnskólanemenda stóð yfir dagana 1.-17. apríl. Nemendur 
gengu í hús og heimsóttu fyrirtæki með söfnunarbauka og 
alls söfnuðust 7.893.460 krónur. Við þökkum þessum 
mikilvægu sendiherrum starfsins kærlega fyrir okkur. 

Starfsemi ABC var kynnt í máli og myndum víða og 
sérstaklega var gaman þegar óskað var eftir kynningu í 
Auðarskóla í Búðardal en þangað hafði starfsmaðurinn 
aldrei komið áður. 

Apríl
Bergþóra og Þrúður störfuðu sem 
sjálfboðaliðar í ABC skólunum í 
Úganda og sendu okkur nokkrar 
myndir sem þær tóku. 

Febrúar
Nemendur í Brekkubæjarskóla á 
Akranesi héldu bingó og gáfu ABC 
ágóðann sem var 30.000 krónur. Þetta 
var svo sannarlega glæsilegt framtak 
hjá þessum flottu nemendum. 

Við fengum margar sögur af 
nemendum og aðstæðum þeirra í 
Úganda. Þrátt fyrir mikla fátækt og 

erfiðleika var bjartsýni rauði þráðurinn í öllum sögunum og 
þakklæti til stuðningsaðila sem gera börnunum kleift að 
eltast við drauma sína. 

Mars
Barnmissionen í Svíþjóð er í nánu 
samstarfi við ABC og samtökin sendu 
nemendum í Star of Hope í Kenýa nýja 
skólabúninga.

Júní
Nemendur í Álfhólsskóla unnu 
frábært verkefni um ABC og fengu 
hæstu einkunn. Endilega kíkja á þetta 
á Youtube. 

ABC á Facebook 2016
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The logotype presented here is 
originally set at 100pt.
Its reduction to a percentatge 
“N” will result on a N size type 
of the logo.

Its reduction to a 50% will 
result on a 50pt size type, to a 
24% on a 24pt size type...

Pre-production version for 
internal use only.

Reykjavík
Rolf Johansen & Co ehf.
Rými ehf.
S.I.H. pípulagnir 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
Snyrtistofan Vilja ehf.
Sportbarinn ehf.
Stansverk ehf.
Stjörnuegg hf.
Straumblik ehf.
Stúdíó Sýrland ehf.
Suzuki-bílar hf.
Tannlæknastofa Sólveigar Þ ehf.
Tannval ehf.
TEG endurskoðun ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tomco ehf.
Tort ehf.
Tónskóli þjóðkirkjunnar
Tölvumiðstöðin ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útgerðafélagið Frigg ehf.
Útkall ehf.
VA arkitektar ehf.
VDO ehf.
Verðlistinn – Suðurlandsbraut 30
Verkhof ehf.

Verslunartækni ehf.
Verslunin Brynja ehf.
Verzlunarskóli Íslands ses.
Vélar og verkfæri ehf.
Vilhjálmsson sf
Vínberið ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Ýtumaðurinn ehf.
Þór hf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.
Örninn Hjól ehf.

Sauðárkrókur
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.
Þórður Hansen ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Espiflöt ehf.
HBTS ehf.
Jötunn vélar ehf.
Kaktus
Pylsuvagninn Selfossi ehf.
Rakarastofa Björns/Kjartans ehf.
Sólheimar ses
Sveitarfélagið Árborg

Seltjarnarnes
Aðalbjörg RE-5 ehf.

Seyðisfjörður
Gullberg ehf.

Siglufjörður
Fiskmarkaður Siglufjarðar ehf.
Premium ehf.

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Vélaverkstæði Skagastrandar ehf.

Stykkishólmur
Narfeyri ehf.
Sæfell hf.

Varmahlíð
Garðyrkjustöðin Laugamýri ehf.
Löngumýrarskóli

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Faxi ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Langa ehf.
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Rannsóknarþjónustan Vestmannaeyjum 

ehf.
Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf.
Vestmannaeyjabær

Vík
Höfðabrekka ehf.

Vogum
Egilsson og Rossen ehf.
Nesbúegg ehf.

Þingeyri
Sveitasæla ehf.

Þórshöfn
B.J. Vinnuvélar ehf.
Mótorhaus ehf.

Ölfus
Eldhestar ehf.

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka
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Our dockside bistro. 
Our bistro offers the freshest seafood and gourmet delights, 
the bistro presents a selection of superb dishes focusing 
naturally on fresh seafood, great steaks and vegeterian 
delights for a memorable lunch or evening feast.

 Brewery Tour
A 20-30 minute introduction to our brewery including a 

tasting platter of our freshly brewed beers.

Daily at 13:00 & 17:00 - Price: 2.900 kr.-

Live Jazz
Join the locals for an evening of world class jazz in our 

beautiful brewery room.  

Sundays at 20:00 - Entrance is FREE

Iceland’s 1’st
Microbrewery

&
Bistro


