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F y l g t  ú r  h l a ð i

Kæri stuðningsaðili

Þakka þér fyrir að veita börnum 
varanlega hjálp í formi menntunar. 
Framlag þitt er að breyta lífi einstakl-
ings, sem með menntun sinni getur 
haft áhrif á sitt samfélag, fjölskyldu og 
vini. Hér er menntun talin sjálfsögð. 
Það þykir eðlilegt að allir sem slitið 
hafa barnsskónum kunni að lesa. 
Kannski er það þess vegna sem svo 
margir Íslendingar vilja styðja 
bágstadda til náms.

Af orðum má spekina þekkja og 
menntun af málfari
Þó menntunin sé mikilvægasti 
hlekkurinn í að rjúfa vítahring 
fátæktar, er matur ekki síður mikil-
vægur þáttur stuðningsins. Barn sem 
er stöðugt svangt hefur ekki þá 
einbeitingu sem þarf til að nema. 
Stuðningur þinn sér því ekki aðeins 
fyrir menntun heldur líka að fylgst sé 
með að börnin fái þá næringu sem 
þau þurfa. Við erum þakklát fyrir 
framlag þitt.

Unga fólkið sem fær stuðning frá 
Íslandi fer að gera sér grein fyrir því, 
þegar komið er fram á unglingsár, að 

stuðningsaðili er að neita sér um 
eitthvað til að greiða fyrir skólavist 
hans eða hennar. Þau sýna djúpt 
þakklæti, bæði í orðum og verki. Þau 
eru full metnaðar að standa undir því 
trausti og þeirri trú sem stuðningsaðili 
sýnir þeim. Þau eru þakklát fyrir 
framlag þitt.

Gleym aldrei þakkar-
skuld við ábyrgðarmann. 
Hann lagði sjálfan sig í 
sölur fyrir þig
Þúsundir barna og ungmenna 
hafa fengið menntun á þeim 
27 árum sem ABC barnahjálp 
hefur starfað. Með framlagi 
þínu ert þú ekki einungis að 
mennta barn, þú ert að „búa 
til“ endurskoðanda, rafvirkja, 
flugþjón, tölvunarfræðing 
o.s.frv. Arðurinn af framlagi 
þínu er ómetanlegur og endist 
allt líf viðkomandi barns.
ABC barnahjálp hefur 
milligöngu um að mennta 
þúsundir barna í Afríku og 
Asíu fyrir þína hjálp. Mennt-
aður einstaklingur hefur 
möguleika á að breyta því lífi 

sem sá hinn sami er dæmdur til að 
öðrum kosti. Ef við leggjumst öll á eitt 
þá gerum við saman kraftaverk. Þitt 
framlag skiptir miklu máli.

Guð blessi þig fyrir framlag þitt.

Fríður Birna Stefánsdóttir,
framkvæmdastjóri ABC barnahjálpar

Þau eru þakklát fyrir framlag þitt
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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!

 Fatnaður fyrir öll tækifæri

  Húsgögn af öllum stærðum 
og gerðum

 Bækur og tímarit

�  Geisladiskar, vinylplötur, DVD 
mynddiskar og VHS spólur

 Búsáhöld, leikföng, raftæki

 Alls kyns smávara

Víkurhvarfi 2 - Kópavogi - Sími 520 5500

Leið 28

Nytjamarkaðurinn

Menntun er mikilvægasti hlekkurinn í 
að rjúfa vítahring fátæktar. 

Tilgangur ABC barnahjálpar er að 
veita börnum varanlega hjálp í formi 
menntunar. 

Viljirðu styrkja barn til betri 
framtíðar vinsamlegast hafðu 
samband við skrifstofu okkar í 
Víkurhvarfi 2, Kópavogi, í síma 
414-0990 eða heimsæktu heimasíðuna 
okkar, abc.is. Þar er hægt að ganga frá 
skráningu. 

ABC barnahjálp er íslenskt hjálpar-
starf, stofnað árið 1988. Starfið snýst 
um það að gefa fátækum börnum 
tækifæri til menntunar og hjálpa 
götubörnum til nýs lífs með því að 
veita þeim heimili og menntun. 

ABC barnahjálp styður börn í 

löndum Asíu og Afríku og þau eru 
Indland, Pakistan, Filipseyjar, Kenýa, 
Úganda og Búrkína Faso. Samtökin 
styrkja í dag þúsundir barna til náms. 
Mörg þeirra búa á heimavistum og 
barnaheimilum ABC.

ABC skólarnir veita nemendum frá 
3ja ára aldri ókeypis menntun, 
skólagögn, skólabúning, læknishjálp 
og eina máltíð á dag. 

ABC barnahjálp hefur byggt mörg 
barnaheimili og skóla á undanförnum 
árum sem fjármögnuð hafa verið með 
söfnunarfé, opinberum framlögum og 
stökum gjöfum einstaklinga og 
fyrirtækja.

Þúsundir nemenda hafa útskrifast 
og farið út í lífið með nýja von og góða 
menntun í farteskinu.

Viltu styrkja barn?



Hjónin Hinrik og Gullý eru bæði 66 ára 
gömul. Þau hefja daginn klukkan hálf 
sex á morgnana og vinna oft langt 
fram á kvöldin í miklum hita í „landi 
hinna uppréttu“ þar sem bláfátæk 
börn leggja stund á nám í von um að 
eiga einhvers konar framtíð í vænd-
um. Þau fundu sig á núllpunkti í lífinu 
þegar örlögin gripu í taumana. Gullý 
var hætt að kenna eftir 40 ára starf og 
Hinrik var laus úr embætti sínu sem 
prestur hvítasunnusafnaðarins þegar 
ABC barnahjálp kom til. 

„ABC vissi að ég hefði tengsl við 
Búrkína Fasó. Þegar ég var í námi í 
Bretlandi var ég með skólafélögum frá 
22 löndum, þar með talið frá Búrkína 
Fasó og ég fór til landsins nánast á 

hverju ári. Þau báðu okkur um að vera 
fulltrúar starfsins í landinu,“ segir 
Hinrik en hann lærði guðfræði í biblíu-
skóla í Englandi árið 1968. „Ég var 
búinn að fara til landsins í sennilega 
15 ár áður en ABC kom til og svo árið 
2007 förum við Gullý út til að hefja 
starf þarna“ 

Ævilangur draumur rættist hjá 
Gullý þegar þau hófu störf. „Þegar 
ég var 7 ára stelpa þá fékk ég að sjá 
skuggamyndir frá Afríku og hreifst 
svo af þessu og síðan þá hefur alltaf 
blundað hjá mér löngun til að fara til 
Afríku og hjálpa börnum og síðar meir 
konum,“ segir Gullý og hún líkir því 
við kraftaverk hvernig skólinn komst 
á laggirnar. 

Ævilangur
draumur rættist 
Viðtal við hjónin 
Hinrik Þorsteinsson 
og Guðnýju Ragnhildi 
Jónasdóttur (Gullý), en 
þau eru forstöðumenn 
Ecole ABC de Bobo í 
Búrkína Fasó í Afríku
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■  Hinrik og Gullý með samstarfsfólki.
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KJÚKLINGABITAR

ALGJÖR
KLASSÍK!

Kjúklingabitarnir sem Sanders 
ofursti fullkomnaði árið 1940 og 
komu KFC á kortið. Klassískir 
og standa alltaf fyrir sínu.

Kryddaðir með 11 mismunandi 
kryddum og jurtum og steiktir 
til gullinnar fullkomnunar. 
Óviðjafnanleg blanda!
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Smiðjuvegi 5
200 Kópavogi

S: 564 2355 
www.vegurinn.is

Vakningarsamkoma
Alla Sunnudaga kl: 20:00

SUNNUDAGAR KL.11:00

Fjölskyldusamvera með 
skemmtilegar áherslur 
fyrir börnin. -  Allir velkomnir!  

Samkoma með áherslu á 
Orð Guðs og þjónustu. 
Heilags Anda - Allir velkomnir!

Lofgjörð,  predikun og kennsla 
sem sniðin er að unglingum.
Aldur: 12 - 19 ára. Leggjum 
áherslu  skemmtilegar stundir.

FÖSTUDAGAR  KL. 20:00

SUNNUDAGAR KL.20:00

Kröftug lofgjörð, predikun og fyrirbænir. 

á sunnudagsmorgnum
Öflugt barnastarf 

á Þriðjudögum
Tólf Sporafundir  

á Miðvikudögum
Alfa námskeið 

Allir hjartanlega velkomnir

KOMDU Í 
FÓTBOLTA

Fyrirtækið Atorka Group gaf ABC 
peninga til uppbyggingar skólastarfs í 
Búrkína Fasó og notast var við gamalt 
skólahúsnæði sem hafði ekki verið 
notað í langan tíma. Svo fengu Hinrik 
og Gullý aðstoð frá heimamönnum við 
að ná í rúmlega 100 börn til að hefja 
nám. „Þarna byrjuðum við strax að 
vinna náið með innfæddum því að 
innfæddir völdu nemendurna. Í okkar 
augum voru allir bláfátækir og sumir 
voru allslausir og þeir fengu inngöngu 
í skólann. Það er það sem ABC stendur 
fyrir; að hjálpa þeim sem eiga enga 
von,“ segir Hinrik. 

Kraftaverk í Bobo og óvænt 
inntökupróf
Það var kraftaverki líkast hvernig 
gekk að koma skólanum á laggirnar. 
Í skólabyrjun gekk ekkert að fá leyfi 
fyrir starfseminni en óvænt áfall 
opnaði dyr. „Ég er að predika í kirkju 
hjá manni sem á evrópska konu og 
móðir hans deyr þann sama dag. Ég 
var beðinn um að sjá um jarðarför 
konunnar. Ég hafði kynnst konunni 
áður, móður hans, og hafði beðið 
fyrir henni og hún hafði læknast. Öll 

fjölskyldan var mjög þakklát fyrir það 
þannig að fjölskyldan bað mig um að 
sjá um jarðarförina. Ég hafði aldrei 
séð jarðarför í Afríku eða tekið þátt 
í neinni og hafði ekki hugmynd um 
hvernig þeir hafa þetta. Ég lét þau vita 
af því en ég vissi auðvitað hvernig við 
gerum þetta á Íslandi. Ég sagði þeim 
að á Íslandi væri talað um þá von sem 

við eigum í trúnni á Jesús og framtíð-
ina. Það var það sem þau vildu heyra 
þannig að ég sá um jarðarförina. Þar 
sem konan var eiginkona höfðingja þá 
mætti fyrirfólkið í borginni í jarðar-
förina. Ég þrumaði yfir liðinu, allt að 
1.000 manns og flestir þeirra mús-
limar, enda múslimskt hérað. 

Þegar að stofnun skólans kom, 

■  Unnið með innfæddum.

Æ v i l a n g u r  d r a u m u r  r æ t t i s t
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stóðu allar dyr opnar því allir mundu 
eftir jarðarförinni. „Ekkert mál,“ 
sagði fólkið, „við stöndum með þér.“ 
Þannig að þessi jarðarför, þessi dauði, 
opnaði líf fyrir marga,“ rifjar Hin-
rik upp. „Á miðri götu daginn eftir 
var ég að ganga með þessum manni 
þegar annar maður kemur og heilsar 
honum og faðmar mig innilega. Þá 
var þetta stjórnmálamaður í innan-
bæjarpólitíkinni og einmitt sá sem 
þurfti að veita leyfi fyrir skólanum. Við 
löguðum húsnæðið, réðum kennara, 
völdum nemendur og námsefni og 
settum skólann, allt á 10 dögum,“ segir 
hann. „Þetta kalla ég kraftaverkið í 
Bobo,“ bætir Gullý við. 

Ecole ABC de Bobo
Í skólanum eru um 500 börn í 1.-8. 
bekk. Þau koma klukkan hálf átta 
á morgnana og eru til klukkan 5 á 
daginn. Kennarar eru 6 talsins ásamt 
einum aðstoðarkennara. Svo er kenn-
ari fyrir tækniskólann og klæðskeri 
sem kennir krökkunum að sauma. 
„Þetta er úrvals lið sem við erum með 
og við erum mjög ánægð með þau,“ 
segir Gullý. Í skólanum er kennt eftir 
námsskrá sem er í almennum skólum 
í Búrkína Fasó. Börnin læra að lesa, 
reikna og skrifa. Þau læra að tala og 
lesa frönsku. Í landinu eru töluð 75 
tungumál þannig að í sama bekk eru 
kannski börn sem tala 5-6 tungumál. 
„Kennarinn þarf að sameina þetta allt  
þannig að þetta hlýtur að vera mjög 

erfitt í fyrsta og öðrum bekk en ein-
hvern veginn hefst þetta.“ 

Börnin læra einnig sögu, nátt-
úrufræði, landafræði og ýmislegt í 
sambandi við heilsufræði. „Við viljum 
geta kennt börnunum ensku hérna 
og við erum aðeins byrjuð á því þegar 
við getum. Við reynum að hafa um 
50 börn í bekk en í ríkisskólum eru 
þau oft allt að 200 í bekk og með 
aðeins einn kennara. Það ætti að nást 
þokkalega utan um alla kennsluna 
í þessum skóla. Ef barn í ríkisskóla 
getur ekki náð prófi að vori þarf það 
að sitja bekkinn aftur. Það hefur verið 
þannig hér líka. Ef barn í ríkisskólum 
nær ekki prófum ítrekað er því bara 
vísað burt og sagt að finna sér eitthvað 

annað að gera. Þegar ég skildi 
það að nokkur barna okkar 
voru búin að þurfa sitja sama 
bekkinn tvisvar sinnum og 
voru að fara í þriðja skiptið þá 
fannst mér nóg komið og taldi  
að við yrðum að gera eitthvað 

annað fyrir þessi börn. Því settum 
við af stað verkmenntadeild. Ég er 
mjög spennt fyrir þessu og það verður 
spennandi að sjá hvernig börnunum 
vegnar með einhverja verkþekkingu,“ 
segir Gullý. Að mati Hinriks er verk-
efni sem þetta ekki mögulegt nema 
fyrir tilstilli samheldinnar fjölskyldu 
sem deilir ábyrgðinni og þetta sagði 
hann á setningardegi skólans. 

„Fyrsta ræðan hjá mér snérist um 
að við værum fjölskylda og ef við ætl-
uðum okkur að búa til góðan skóla þá 
myndum við gera það sem fjölskylda.“ 
Foreldrar komu og buðu fram aðstoð 
og stofnuðu foreldrafélag og vel hefur 
gengið að halda um rekstur skólans.

■  Samheldin fjölskylda.

■  Samvinna.

■  „Þetta er úrvals lið sem 
við erum með og við 
erum mjög ánægð með 
þau,“ segir Gullý.

Æ v i l a n g u r  d r a u m u r  r æ t t i s t



Velunnarar og lítil spilling
Bresku hjálparsamtökin Jacob‘s Well 
hafa lagt hönd á plóg og sent hjálpar-
gögn í gámum, þar með talið meðöl, 
skólaborð, stóla, tæki til íþrótta-
iðkunar, bolta og körfur, traktora og 
landbúnaðartæki og föt til að gefa 
fátækum. „Að gefa föt út og suður 
gefur nafni ABC meiri merkingu. Þá 
klæðist fólk hvarvetna ABC bolum,“ 
segir Hinrik og bætir við að stuðningur 
Jacob‘s Well hafi fært Ecole de Bobo 
upp á annað plan. „Hjálparsamtökin 
hafa komið inn í þetta af fullum krafti 
og þar kemur að fólk með mikla þekk-
ingu. Það hjálpaði okkur að setja upp 
vatnsdælu meðal annars.“

ABC barnahjálp og Jacob‘s Well 
vinna nú náið saman en í dag er samt 
erfitt að senda gáma út af reglu-
gerðum. Hinrik segir samt að spilling í 
Búrkína Fasó sé sú minnsta í Afríku og 
heimamenn eru stoltir af því. „Okkar 
reynsla er sú að við erum ekki í hættu 
vegna spillingar. Við höfum tekið hart 
á þessu frá upphafi og allir peningar 
fara í gegnum mig. Ég skrifa upp á 
allt. Ég skrifa ávísanir sem fara í verk-
efnin þannig að enginn innfæddur 
getur farið í peninginn án þess að við 
vitum af því. Í mínum huga kemur 
ekki til greina að segja við fólk sem 
hefur gefið peninga til starfsins að það 
sé búið að stela þeim.“

 
Ófeigum ekki í hel komið
 „Hinrik er nú búinn að deyja einu 
sinni en hann lifnaði við aftur,“ sagði 
Gullý í kynningarmyndbandi um 
starfið í Búrkína Fasó. „Við áttum 

okkar morgunstund, lásum 
guðsorð og báðum saman. Við 
fengum okkur morgunmat og 
þetta var einn af þessum fallegu og 
góðu morgnum. Hitastigið var um 25 
gráður eða svoleiðis. Ég fór út og talaði 
við fólk á leiðinni og hélt svo áfram að 
skoða svæðið. Ég talaði við byggingar-
stjórann okkar og allt í fínu þar. Ég fór 
því næst á heilsugæslustöðina og tók 
allt út þar. Svo fór ég út fyrir landið 
okkar og hitti vörðinn þar og spjallaði 
við hann. Allt í einu, eins og þruma 
úr heiðskíru, kemur alveg svakalegur 
verkur. Ég er að missa sjónina, er að 
fara að gubba, missi jafnvægið en næ 
að setjast en held áfram að tala við 
þann sem ég var að tala við. Hann 
vissi ekkert hvað var að gerast. Svo 
bara vissi ég ekki meir,“ segir Hinrik 
þegar hann rifjar upp þessa miður 
skemmtilegu reynslu. 

„Svo vakna ég sitjandi á jörðinni 
og fjölskyldufólkið okkar horfir á mig 
með angistarsvip. Það þykist vita að 
eitthvað hræðilegt hafi gerst. Húsvörð-
urinn okkar, sem er mjög lágvaxinn, 
hafði rifið mig upp og dröslað mér 
áfram þangað til við vorum komnir 
að skólanum. Ég var ekki með höfuð-
verk og engin eftirköst. Ég hafði verið 
meðvitundarlaus í 20 til 30 mínutur,“ 
bætir hann við. Það hefur líklega 
bjargað Hinrik að lágvaxni húsvörður-
inn skyldi hafa lagt í að draga hann 
þessa vegalengd. „Þetta var óbeint 
hjartanudd þegar hann var að draga 
mig upp og missa mig niður aftur og 
aftur því ég var kominn um 100 metra 
á þessum 20 til 30 mínútum.“ 

Hinrik er með kransæðasjúkdóm og 
þetta gæti hafa verið afleiðing af hon-
um. Læknar segjast ekki sjá greinilega 
hvað kom fyrir og það teljast í senn 
góðar og slæmar fréttir. „Ef læknirinn 
sæi eitthvað, þá væri það skaði en af 
því að það var enginn skaði þá sést 
ekki neitt,“ segir hann en líklegast er 
að einhver þrengsli hafi verið þannig 
að súrefnisflæði hafi verið skert. 

Með enga lækna á svæðinu né 
spítala í návist var eins gott að Hinrik 
komst til meðvitundar. „Þeir hefðu 
bara jarðað hann samdægurs,“ segir 
Gullý og hún bendir á að ástandið 
sé óöruggt þarna og margir látist úr 
hjartaáföllum vegna þess að læknar 
hafa engan búnað. „Við erum í nokkuð 
góðri aðstöðu núna í dag því við 
erum með lækni sem kemur alltaf á 
laugardögum og hjúkrunarkonu sem 
kemur alla daga og hún getur hringt í 
lækninn ef þarf.“ 

Örlánasjóður til hjálpar konum
Hinrik og Gullý bjuggu til örlánasjóð 
sem þau kalla Dignity og er hann fyrir 
fátækar konur. „Byrjunin á þessu var 
sú að mæður barna í hverfinu og aðrar 
konur komu til mín og báðu um fund 
og ég hitti þær. Þær báðu um hjálp 

■  Skólalóðin.

8
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Akranes
2Gómar ehf.
Fasteignasalan Hákot ehf.
Gámaþjónusta Vesturlands ehf.
Hindrun ehf.
Straumnes ehf. rafverktakar
Valfell
Vignir G. Jónsson hf.

Akureyri
Baugsbót ehf.
Grand ehf.
Hlíð ehf.
Kælismiðjan Frost ehf.
L & S verktakar ehf.
Raftákn ehf.
Samvirkni ehf.
Steypustöð Akureyrar ehf.
Svartfugl listhús ehf.
Vélsmiðjan Ásverk ehf.
Ösp sf. – trésmiðja

Árneshreppur
Hótel Djúpavík ehf.

Bíldudalur
Hártískuhúsið Centrum ehf.

Blönduós
Búnaðarsamband Húnaþings/Strand
SS kerrur ehf.

Bolungarvík
GÓK húsasmíði ehf.

Borgarbyggð
Borgarbyggð
Ferðaþjónustan Fjaran Miðholti 

– Snæfellsnesi

Hundastapi ehf.
Jörvi ehf.
Landnámssetur Íslands ehf.
Límtré Vírnet ehf.

Dalvík
Híbýlamálun,málningarþjónusta ehf.
Promens Dalvík ehf.

Egilsstaðir
Bílamálun Egilsstöðum ehf.
Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.
Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.
Miðás ehf.
MT Bókhald
Rafey ehf.
Skógrækt ríkisins
Þ.S. Verktakar ehf.

Eskifjörður
Eskja hf.

Fáskrúðsfjörður
Snæljós ehf.
Sumarlína ehf.

Garðabær
Drífa hf. / Ice wear
Engilbert Ó H tannlæknastofa sf.
Fasteignasalan Torg
Garðabær
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
GP-arkitektar ehf.
Hjallastefnan ehf.
Ísafoldarprentsmiðja ehf.
Krókur ehf.
Sjáland ehf.
VAL-ÁS ehf.
Öryggisgirðingar ehf.

Grindavík
Flutningaþjónusta Sigga
Grindavíkurbær
Grindavíkurferðir ehf.
Hópsnes ehf.
Marver ehf.
Salthúsið veitingastaður
Sílfell ehf.
TG raf ehf.
Veitingastofan Vör ehf.
Þorbjörn hf.

Hafnarfjörður
Art Werk ehf.
Ás fasteignasala ehf.
Ásafl ehf.
Blendi ehf.
Byggðaþjónustan, bókhald og ráðgjöf
Dalakofinn sf.
DS lausnir ehf.
Eiríkur og Einar Valur ehf.
Fínpússning ehf.
Gamla Kaffihusið
H-Berg ehf.
Húsamálarinn ehf.
Hvalur hf.
Ísrör ehf.
Kexir ehf.
Kjarnamúr ehf.
Kreativ Online
Krissi ehf.
Lóðalausnir ehf.
Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.
Ópal Sjávarfang ehf.
Rafgeymasalan ehf.
Reykhúsið Reykhólar ehf.
SJ Trésmiðja ehf.
Smíðaverk ehf.
Spennubreytar ehf.
Stálnaust

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k
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og ég sagði þeim hvernig staðan væri 
heima á Íslandi en þá var kreppan rétt 
að byrja,“ segir Gullý. Þessar konur 
höfðu þegar biðlað til stjórnmála-
manna um aðstoð en ekki haft erindi 
sem erfiði. Gullý talaði við stjórn-
málafólk og hjálparsjóði á Íslandi og 
enginn gat aðstoðað. „Það endaði með 
því að ég talaði við fjölskylduna mína, 
börnin mín fimm og kirkjuna mína 
og um haustið fór ég út með um hálfa 
milljón króna.“

Fyrirkomulagið er á þann veg að 
konurnar fá 5 þúsund krónur að láni 
og hafa tvo mánuði til að hefja eigin 
rekstur. Þær koma sér ýmist upp smá 
veitingarstað eða kaupa maíspoka 
þegar hann er ódýr og selja hann á 
hærra verði. Sumar konur selja kol á 
meðan aðrar selja eldivið. Að tveimur 
mánuðum liðnum byrja þær að borga 
til baka í fjórum greiðslum. Þegar 
lánið er fullgreitt geta þær fengið lán 
aftur og byggt þannig við grunnstofn-
inn í fyrirtæki sínu. „Þetta er enginn 
peningur fyrir okkur Íslendinga en 
fyrir þær munar þetta öllu. Rúmlega 
500 konur á þremur árum hafa fengið 
svona lán. Það er mjög gefandi og 
yndislegt að geta hjálpað þessu fólki,“ 
segir Gullý. 

Daglegt líf
„Dæmigerður dagur er ekki til, segir 
Hinrik en hann tiltekur þó hvernig 
mánudagar eru yfirleitt fyrir hádegi. 
Dagurinn hefst venjulega á bilinu 5:30-
06 á morgnana í algeru myrkri. Eftir 
morgunverð er haldið inn í matsalinn 

í skólabyggingunni og þá er haldin 
bænastund. „Einn kennarinn sér um 
bænastundina og þar er beðið fyrir 
börnunum, fyrir styrktaraðilunum á 
Íslandi og fjölskyldum þeirra. Þessi 
stund þjappar okkur mikið saman. 
Þarna er innilegur fjölskylduandi.“ 
Næst er haldið inn á sjúkrastöð og 
staðan tekin þar. Svo er fáninn settur 
upp og þjóðsöngurinn sunginn. Eftir 
það byrjar fundur með ritaranum og 
vikan skipulögð. Allt er skrifað niður 
til að ná örugglega markmiðunum. Þá 
er klukkan orðin rúmlega níu og fullt 
af fólki bíður og tíminn líður hratt allt 
til hádegis. Þá tekur við „síesta“ milli 
klukkan 13 og 14 en allt lokar í Búrkína 
Fasó milli klukkan 12 og 15. Eftir það 
hefst örtröðin á nýjan leik og oftar en 
ekki þurfa Hinrik og Gullý að halda til 
bæjarins til að eltast við hitt og þetta. 
„Það getur tekið langan tíma og oftar 
en ekki tekur það restina af deginum,“ 
segir Hinrik. 

Hinrik ferðast í bæinn á mótorhjóli 
en bíllinn sem þau höfðu þoldi ekki 
veginn þó honum væri bara ekið á 5 
kílómetra hraða. „Gullý er svo mikið 
á móti því þannig að ég get ekki notað 
það sem skyldi. Það er ekki hægt að 
vera með hjálm því maður hreinlega 
kafnar af hitanum en mér finnst alveg 
dásamlegt að keyra á því og fá vindinn 
í andlitið í 40 stiga hita. Það er brjáluð 
umferð þarna úti en ég hef gaman 
af „kaos“ og þá horfir maður ekki á 
veginn sem slíkan heldur hefur yfir-
sýn yfir allt og verður að komast út úr 
þvögunni. Þetta er eins og að hlaupa 

í hrauni og vita nákvæmlega hvar þú 
átt að stíga niður,“ segir Hinrik. 

Gullý vinnur oft skrifstofuvinnu 
fyrir ABC og reynir að finna tíma til að 
sinna henni. „Klukkan 18:00-18:30 er 
myrkrið komið og þá er erfitt að vinna 
því við höfum svo lítið rafmagn. Við 
getum verið með eina peru á kvöldin 
þannig að það er mikið keyrt áfram 
á daginn til að ná að klára verkefnin 
fyrir myrkur,“ segir Gullý. 

Það er ekki mikið um frítíma hjá 
hjónunum. „Ef við viljum slappa af 
verðum við að fara af staðnum. Það 
er ekkert hlé, enginn dagur frír og við 
þurfum að stinga af til þess að fá frið,“ 
segir Hinrik. 

Framhaldið
„Það spyrja kannski margir hvað 
svona gamalmenni eru að gera í hinni 
svörtu Afríku en ég verð að segja það 
að þessi ár sem við erum búin að 
vera hér hafa verið yndisleg og við 
erum svo þakklát fyrir þennan tíma 
í staðinn fyrir að vera heima og láta 
okkur leiðast,“ segir Gullý. Hún telur 
að þekking þeirra og reynsla í gegnum 
tíðina sé að nýtast hér. „Við erum að 
endurtaka fyrri störf á nýjan hátt.“ 

Gullý sá fyrir sér að þau gætu verið 
hérna í fimm ár þegar þessi nýi kafli 
hófst en Hinrik ætlar sér að vera hérna 
þar til að hann verður 85 ára gamall. 
„Það bara ræðst. En við þurfum gott 
fólk til að taka við hérna. Þetta er 
krefjandi starf,“ segir Gullý. 

■  Fróðleiksfúsir nemendur.

Æ v i l a n g u r  d r a u m u r  r æ t t i s t
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„ABC barnahjálp er að setja af stað 
skóla hér á höfuðborgarsvæðinu til-
einkaðan þróunarhjálp.“ Þetta er hluti 
af kynningarbréfinu sem Guðrún 
Margrét Pálsdóttir, einn af stofn-
endum ABC, skrifaði. „Vonum við að 
margir nýti sér þetta tækifæri þar sem 
vaxandi áhugi hefur verið hér á landi 
fyrir þróunarhjálp og er nú verið að 
bjóða upp á slíkan skóla í fyrsta sinn 
á Íslandi.“ Skólinn hóf göngu sína 9. 
nóvember árið 2009. 

Hugsjón ABC er að gefa
  götubörnum heimili
  fátækum börnum kost á að ganga 

í skóla
  sjúkum börnum aðgang að læknis-

hjálp
  vonlitlum börnum von um bjartari 

framtíð með framhaldsmenntun
  þurfandi og þjáðum börnum um-

önnun og umhyggju
  særðum og brotnum börnum kær-

leika Guðs

Markmið skólans er að:
  Þjálfa einstaklinga til að ná fram 

hugsjón ABC barnahjálpar, fólk 
sem getur getur farið og hlúð að 
götubörnum um allan heim með 
því að gefa þeim heimili, menntun, 
framtíðarvon og kærleika Guðs.

  Undirbúa nemendur til að takast 

á við krefjandi aðstæður í 
framandi landi.

  Byggja upp þekkingu 
þeirra og færni 
til að starfa fyrir 
þurfandi börn.

  Hvetja nemendur 
til að miðla áfram til 
annarra því sem þeir hafa lært og 
tileinkað sér, skjólstæðingum ABC 
í hag.

  Finna mögulega framtíðar hjálpar-
starfsmenn, fólk sem verður fært 
um að leiða starf ABC úti í heimi 
og leiðbeina innfæddum við að 
annnast börnin.

Í kynningarbréfinu stóð einnig: „Fjöldi 
hæfra einstaklinga kemur með einum 
eða öðrum hætti að skólastarfinu og 
miðlar af þekkingu sinni og reynslu, 
en allir eiga það sameiginlegt að gefa 
vinnuframlag sitt.“ 

Námsgreinar samanstóðu af fyrir-
lestrum um þróunarhjálp, framandi 
lönd og menningu, uppeldis- og 
kennslufræði, næringar- og sjúkdóma-
fræði og barnasálfræði ásamt fleiru. 
Nemendur fengu fræðslu um heil-
brigðisfræði á einangruðum stöðum 
þar sem samfélög búa við frumstæðar 
aðstæður í kúrs sem bar nafnið „Þar 
sem er enginn læknir“ og tungumálið 
swahili var kennt. Nemendur tóku 

virkan þátt í starfi ABC og stóðu m.a. 
að fjáröflunarkvöldum og ýmsum við-
burðum til að vekja athygli á starfinu. 
Í lok skólans var farið í vettvangsferð 
til Kenýa undir leiðsögn fararstjóra og 
vettvangsleiðtogi þar í landi tók á móti 
nemendum og kynnti starfið. 

Fyrstu þrjár annirnar einkenndust 
af „kirkjuflakki“ en húsnæði bauðst í 
Laugarneskirkju, Grensáskirkju, Fíla-
delfíu, CTF (Catch the Fire) og Fríkirkj-
unni Veginum. Næstu þrjár annir fór 
kennsla fram í Súðarvogi 3, þar á eftir 
fylgdi ein önn í Hlíðarsmára í Kópa-
vogi og síðustu tvær annirnar voru á 
Laugavegi 103. Á þessu tímabili hélst 
námsskráin að mestu óbreytt. Meðal-
fjöldi nemenda var um 20 á hverri 
önn. Af því að kennarar og fyrirlesarar 
gáfu vinnu sína var hægt að halda 
námskeiðsgjöldum í lágmarki. Skólinn 
var starfræktur á árunum 2009 til 2015 
en starfsemi hans hefur verið hætt 
um óákveðinn tíma.

Starfsmenn og nemendur skólans 
deila hér nokkrum minningum. 

■  Fjórði árgangur ABC skólans í vettvangsferð í Kenýa.

ABC skólinn í sex ár
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Guðrún Margrét Pálsdóttir, fyrrum 
formaður, starfsmaður og einn af 
stofnendum ABC barnahjálpar:

Vildi smita áhuganum
Hvenær fæddist þessi hugmynd að koma af stað skóla?

„Það var fullt af fólki búið að hafa samband við okkur í 
gegnum tíðina sem vildi fara út sem sjálfboðaliðar og við 
höfðum ekki vettvang til að undirbúa það. Árið 2008 eða 2009 
kemur þessi hugmynd upp að stofna skóla sem gæti undir-
búið sjálfboðaliða til að fara á vettvang. Það myndi færa fólk 
nær svona hjálparstarfi og gefa því tækifæri til að kynna sér 
það til hlítar. Þetta var góð leið til að kynna starfið, ekki bara 
okkar heldur allra hinna. Það sem við vonuðumst helst eftir 
var að það kæmu einhverjir liðsmenn til okkar. 

Fyrsta hugmyndin var að hafa skólann lengri og búa fólk 
undir starf á vettvangi. Götubörnin og ólæsa fólkið er mér 
mest hugleikið og ég sá að við gætum smitað aðra þessum 
áhuga og aukið líkurnar á að þau fengju hjálp.“

Hvernig gekk að koma skólanum af stað?
„Það gekk ótrúlega vel. Allir voru tilbúnir að gefa vinnu 

sína og við vorum með frítt húsnæði. Við byrjuðum á að fara 
milli kirkna en síðar færðist skólinn yfir í Súðarvoginn, þar 
sem Nytjamarkaðurinn var til húsa. Síðustu annirnar voru 
svo í húsnæði á Laugaveginum.“

Hvernig sérðu framtíðina fyrir þér varðandi skólann?
„Ég sé ekkert endilega að hann sé hættur. Ákvörðunin 

um að leggja hann niður var fyrst og fremst fjárhagsleg. Við 
vorum að flytja starfsemina, bæði skrifstofurnar og Nytja-
markaðinn, upp í Víkurhvarf í Kópavogi. Það var ekki pláss á 
dagskránni fyrir skólann.“

Telurðu að skólinn sé mikilvægur hluti af ABC barnahjálp?
„Já. Það er gott að hafa vettvang til að fólk geti komið í 

lið. Það er töluverður áhugi fyrir skólanum og hann hefur 
skilað miklu inn í starfið. Margir hafa komið sem sjálfboða-

liðar eða starfsmenn og hafa tengst ABC út af skólanum. Svo 
á framtíðin eftir að skera úr um hvað verður um frekara 
skólastarf.“ 

Bryndís Rut Stefánsdóttir, 
skólastjóri ABC skólans:

Ávinningurinn var 
mikill mannauður
Í hverju fólst vinna þín fyrir ABC skólann?

„Ég var skólastjóri ABC skólans eða „skólamamman“ eins 
og ég var gjarnan kölluð. Ég hélt utan um skólann, sá um 
allt skipulag og fylgdi nemendum hvern dag. Einnig var ég í 
samskiptum við kennara og aðra gesti eða fyrirlesara.“ 

Hvað fannst þér um skólann?
„Þetta verkefni innan ABC barnahjálpar fannst mér vera 

gæðaskref. Á þessu tímabili héldum við níu námskeið, við 
fengum mikinn liðsauka og kynntumst fjölda fólks. Við 
útskrifuðum rúmlega 140 manns og enn fleiri tóku þátt 
á einn eða annan hátt. Á tímabilinu stóðu þátttakendur 
námskeiðsins fyrir ýmsum fjáröflunum og kynningarverk-
efnum. Ávinningurinn af skólanum skilaði sér í miklum 
mannauði. 

Viðfangsefni námskeiðsins, eða skólans, var mannúð. 
Það laðar fram það besta í fólki og það voru margir tilbúnir 
að leggja málefninu lið. Vinnuframlagið var sannarlega 
mikið. Það voru skipulögð bingókvöld, vöfflusölur, súpusölur 
á köldum vetrardögum, sölutjald á 17. júní, heimsóknir í 
skóla, súkkulaðipökkun og sala svo eitthvað sé nefnt. Einn 
þátttakandinn tók að sér að hrinda af stað kortagerð til að 
selja til fjáröflunar og það myndaðist hópur í kringum það 
verkefni. 

Skólinn víkkaði tengslanetið svo um munaði. Þegar ABC 
bauðst að taka við nytjamarkaði var hægt að fara í það verk-

■  Guðrún Margrét Pálsdóttir ásamt skjólstæðingum.

■  Bryndís Rut Stefánsdóttir, skólastjóri ABC skólans.



13

A B C  s k ó l i n n  í  s e x  á r

Seljavegur 2  |  Sími: 511-3340  |  Fax: 511-3341  | www.reyap.is  |  reyap@reyap.is

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

efni vegna þess að við áttum gott fólk sem tók hann að sér. 
Það fólk kom frá ABC skólanum og er enn að halda utan um 
markaðinn.“ 

Hvers vegna er skólinn ekki lengur starfræktur?
„Allt hefur sinn tíma. Fyrir ári síðan urðu ákveðnar skipu-

lagsbreytingar hjá ABC og niðurskurðar var þörf og ákveðið 
var að gera hlé á skólanum. 

Að lokum vil ég nota tækifærið og þakka öllu því góða 
fólki sem lagði okkur lið. Í sumum tilfellum hjálpaði það 
okkur, námskeið eftir námskeið, og gaf vinnu sína. Þetta er 
hreint ómetanlegt.“ 

Soffía Sigurgeirsdóttir, 
kennari í ABC skólanum:

Mikil þörf á 
svona skóla
Hvernig komst þú að ABC skólanum og hvað kenndir þú?

„Upphaflega kynntist ég ABC barnahjálp þegar ég byrjaði 
að styðja við stelpu, Jenny Grace, sem var í ABC skólanum 
á Filippseyjum, þá fimm ára gömul. Í dag er hún orðin 17 

ára gömul og mun útskrifast að ári úr skólanum. Nokkrum 
árum síðar, þá í starfi hjá SPRON, sá ég snertiflöt á samstarfi 
við barnahjálpina með útgáfu á fyrsta góðgerðargreiðslu-
kortinu á Íslandi sem nefndist ABC kortið. 

Með góðgerðarkortinu styrktu korthafar beint starf ABC. 
Í kjölfarið var stofnað Vinafélag ABC barnahjálpar þar sem 
ég sat í stjórn í rúm sjö ár og vann að uppbyggingu félags-
ins, meðal annars að koma á fót ABC skólanum sem ráðgjafi 

■  Soffía Sigurgeirsdóttir kennari í ABC skólanum.
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og kennari. Ég kenndi við skólann öll árin, fyrst og fremst 
sálfræði, alþjóðasamskipti og þróunarhjálp. Á síðasta ári 
kenndi ég við skólann sem fulltrúi UN Women, þá var ég 
starfandi framkvæmdastýra íslensku landsnefndarinnar.“ 

Hvernig fannst þér að kenna í skólanum?
„Öll umgjörð og skipulag í kringum skólann var til fyrir-

myndar. Það var greinilega mikil þörf á skólanum hérlendis 
þar sem öll námskeið voru fullsetin af áhugasömu fólki, 
tilbúnu til að fræðast um þróunarhjálp og tilbúin að búa 
til betri heim. Mörg þeirra hafa í kjölfarið sinnt góðgerðar-
málum og smitast af bakteríunni að láta gott af sér leiða.“ 

Hvað fannst þér almennt um skólann?
„Nemendur ABC skólans fengu tækifæri að fræðast um 

þróunar- og hjálparstarf á faglegan hátt sem gerði þeim 
kleift að undirbúa sig fyrir starf á vettvangi í þágu góðgerð-
arsamtaka. Námsefnið var mjög vandað enda þaulreyndir 
sérfræðingar á flestum sviðum sem kenndu við skólann.“ 

Varstu alveg tilbúin að gefa vinnu þína?
„Starf mitt hjá ABC barnahjálp hefur ætíð verið sjálfboða-

starf enda myndi starfsemi góðgerðarfélaga ekki ganga upp 
annars. Ég vil hvetja sem flesta að taka þátt í góðgerðarstarfi 
enda er ekkert annað starf jafn gefandi. Starfsemi ABC hefur 
verið til fyrirmyndar og hjálpað þúsundum barna víða um 
heim að öðlast ný tækifæri í lífinu.“ 

Andri Valur Jónsson, ABC liði:

Breyttur maður
og breytt lífssýn
Andri var nemandi á fyrstu önn skólans og fór í vettvangs-
ferð til Kenýa í mars árið 2010. 

Hvers vegna ákvaðstu að fara í skólann?
„Ég sá skólann auglýstan í sjónvarpinu, leist vel á og 

tímasetningin var góð. Mig langaði að kynna mér Afríku og 
þetta var kjörin leið til þess.“ 

Hvernig fannst þér skólinn?
„Ég var mjög hrifinn af honum og þetta var frábær 

reynsla. Það kom mér dálítið á óvart hvað hann var kristi-
legs eðlis en ég skrifa það bara á pínulitla fáfræði í mér.“ 

Hvernig fannst þér vettvangsferðin?
„Rosalega góð upplifun. Allir nemendurnir voru að miðla 

einhverri þekkingu til krakkanna á svæðinu og ég kenndi 
þeim á gítarinn. Þeir voru mjög áhugasamir að læra á hann 
og voru mjög góðir nemendur. Fljótir að læra að „pikka“ á 
hann.“ 

Fékkstu nýja lífssýn eftir ABC skólann og vettvangsferðina?
Alveg 100%. Ég kom frá þessari reynslu breyttur maður 

og með breytta lífssýn. Ferðin var hverrar krónu virði og 
reynslan er eitthvað sem ég bíð spenntur eftir að deila með 
krökkunum mínum, lánist mér að eignast einhverja.“ 

Kristín Guðný Ottósdóttir, ABC liði:

Það besta sem 
ég hef gert
Kristín var nemandi á síðustu önn ABC skólans. Hún hélt í 
vettvangsferð til Kenýa í mars 2015. 

Hvers vegna fórstu í ABC skólann?
„Ég frétti af skólanum í gegnum vinkonu mína. Maður-

inn hennar hafði farið í skólann árið áður og við vinkon-
urnar skelltum okkur saman. Dóttir mín kom líka með. Ég 
sé sko ekki eftir því að hafa farið í skólann.“ 

Hvernig fannst þér ABC skólinn?
„Bara meiriháttar, æðislegur. Mjög skipulagður, fræðandi 

og góður undirbúningur fyrir vettvangsferð. Við vorum í 
húsnæði á Laugaveginum og aðstaðan var til fyrirmyndar.“ 

■  Andri Valur Jónsson ABC liði. ■  Kristín Guðný Ottósdóttir ABC liði.

A B C  s k ó l i n n  í  s e x  á r
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Hafnarfjörður
Stálorka ehf.
Thor Shipping ehf.
Tor ehf.
Vaxtarvörur ehf.
Verkþing ehf. / Fjarðarbón
Viking Life-Saving Equipment á Íslandi 

ehf.
VSB-verkfræðistofa ehf.
Vörumerking ehf.

Hella
GK Gluggar ehf.
Verkalýðsfélag Suðurlands

Hofsós
Íslenska fánasaumastofan ehf.

Hólmavík
Bjartur ehf.
Hólmadrangur ehf.
Hólmadrangur ehf.

Hrísey
Hrísiðn ehf.

Húsavík
Ferðaþjónustan Brekka
Heimabakarí – Eðalbrauð ehf.
Saltvík ehf.
Skóbúð Húsavíkur ehf.
Sorpsamlag Þingeyinga ehf.
Vélaleiga Húsavíkur ehf.
Víkurraf ehf.

Hveragerði
Dvalarheimilið Ás
Hamrar ehf. Plastiðnaður
Heilsustofnun NLFÍ

Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.
Raftaug ehf.

Hvolsvöllur
Bu.is ehf.
Byggðasafnið í Skógum
Eldstó ehf.
Héraðsbókasafn Rangæinga
Krappi ehf.
Nínukot ehf.

Höfn í Hornafirði
Eystrahorn Hornafirði
Funi Sorphreinsun
Skinney-Þinganes hf.
Uggi sf. – 47

Ísafjörður
Hamraborg ehf.
Ævintýradalurinn ehf.

Keflavikurflugvöllur
Suðurflug ehf.

Kirkjubæjarklaustur
Hótel Laki

Kópavogur
ALARK arkitektar ehf.
Arnarljós slf
Á.Guðmundsson ehf.
Ásborg
Bifreiðaverkstæðið Toppur ehf.
Bílaverkstæði Kjartans & Þorgeirs sf.
Catalina ehf.
GM-Múr ehf.
Gróðrarstöðin Storð ehf.
Heimkaup ehf.
Hellur og garðar ehf.

Icelandic Magic á Íslandi ehf.
Idex ehf.
Init ehf.
Íslandsspil sf.
Íslenskt sjávarfang ehf.
K.J. Karlsson
Klínik Sjúkraþjálfun ehf.
KLM Verðlaunagripir
Ljósvakinn ehf.
Loft og raftæki ehf.
Markó partners ehf.
Múrdeildin ehf.
Mössun.is
Pottagaldrar ehf.
Rafgeisli Rafverktakar
Rafholt ehf.
Rafmiðlun hf.
Rafnar ehf.
Rafport ehf.
Ræsting BT ehf.
Sérmerkt ehf.
Slökkvitækjaþjónustan ehf.
Steinsmiðja Akureyrar
Tæknivörur ehf.
Tækniþjónusta Ragnars G.  

Gunnarssonar ehf.
Vatnslausnir ehf.
Vatnsvirkinn ehf.
Verkhönnun ehf.
Vetrarsól ehf.

Laugavatn
Ásvélar ehf.
Lindin Veitingahús, Laugarvatni

Mosfellsbær
ÁG málun ehf. sími 6982508
Álgluggar JG ehf.
Birna ehf.

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

C 0 - M 100 - Y 100 - K 0

PANTONE 485

R 213 - G 43 - B 30 

C 24 - M 85 - Y 100 - K 78

PANTONE 469

R 96 - G 53 - B 29

SVART HVÍTT

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100

SVART HVÍTT

C 0 - M 0 - Y 0 - K 100
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Hvernig fannst þér vettvangsferðin?
„Bara rosaleg. Mig skortir lýsingarorð til að greina nógu 

vel frá. Mér finnst þetta það besta sem ég hef gert. Þetta 
var mjög gaman og líka mjög sorglegt. Það koma alls konar 
tilfinningar upp. Það er ljóst hvað ABC er að gera góða hluti 
þarna úti.“ 

Finnst þér mikilvægt að skóli eins og þessi standi fólki til 
boða?

„Auðvitað. Ekki spurning. Fyrir fólk sem hefur áhuga á 
hjálparstarfi og að fara út og hjálpa til á vettvangi er svona 
skóli nauðsynlegur. Við gerðum alveg helling. Við náðum að 
fá um 60 stuðningsforeldra, bara með því að vekja athygli á 
því hvað við vorum að sjá og gera þarna úti.“ 

Langar þig til þess að fara út aftur?
„Já, ekki spurning. Hugurinn er alltaf þarna úti. Mig 

langar út og gefa börnunum stóran knús.“ 

Guðjón Ingi Guðmundsson fararstjóri:

Tók rómantíkina úr 
hjálparstarfinu
Hvert var þitt starf fyrir ABC skólann?

„Guðrún Margrét bað mig um að koma að honum. Á þeim 
tíma var ég nýkominn frá starfi hjá UNICEF í friðargæslunni 
í Suður-Súdan og ég hafði einnig verið í Afganistan. Þetta 
endaði með því að ég fór í stjórn skólans og fékk að vera 
þátttakandi í mótun hans. Mitt hlutverk var helst að kenna 
um starf á vettvangi og fjalla um öryggismál fólks þar og 
hópsins sem átti að fara út. Einnig átti ég að verða farar-
stjóri.“ 

Hvernig gekk að sinna hlutverki fararstjóra?
„Hópurinn var mjög misjafn. Þar var fólk á öllum aldri 

með alls konar bakgrunn í menntun og starfi. Að mínu mati 
var undirbúningur ABC skólans mjög góður enda úrvals 
kennarar og fagfólk sem kom þar að. Ég fór út með marga 
bekki og hver árgangur var sérstakur í mínum huga. Þetta 
var ávallt fersk upplifun, jafnvel þó ég áttaði mig á því hver 
viðbrögð fólks yrðu. Við fengum líka gott innlegg frá nem-
endum sem voru úti um hvað mætti betur fara og hvað þeim 
þótti erfitt. Áherslurnar breyttust aðeins milli árganga en 
almennt var þetta svipað í hvert sinn. 

Það var nauðsynlegt að árétta að sveigjanleiki væri mikil-
vægur þar sem heimamenn í Kenýa eru rólegri í tíðinni en 
Evrópubúar. Við vorum farin að undirbúa fólk vel undir það 
og í síðustu ferðinni gekk allt eins og smurt. Hópnum gekk 
mjög vel að vinna verkefni hratt og það var hægt að stækka 
umfang þeirra.“ 

Bar að varast einhverjar hættur?
„Já. Það eru margar hættur sem geta verið. Ein stór 

áskorun fyrir Íslendinga er sú að við erum mjög einstakl-
ingsmiðuð en í svona ferð er ekkert sem þú segir og gerir 
að hafa áhrif bara á þig. Allt sem er sagt og gert hefur áhrif 
á hópinn ásamt því að endurspegla starfið sem þú stendur 
fyrir. Það getur einnig haft áhrif á næstu hópa á eftir. 

Við lögðum mjög mikla áherslu á öryggismál. Nairobi í 
Kenýa er ein af hættulegri borgum heims ef þú ferð ekki eftir 
leikreglum. Ef þú ferð eftir leikreglum er þetta hættulítið 
en við bentum fólki á að það væri að fara í umhverfi sem 
er oft ótryggt og þar væru alls kyns sjúkdómar og hættur 
sem þyrfti að vera meðvitaður um. Þetta slípaðist til með 
hverri ferðinni. Almennt stóðu allir hóparnir sig mjög vel og 
fólk hélt vel utan um hvort annað. Það var lögð rík áhersla 
á að fólk tjáði líðan sína því þetta voru miklar áskoranir 
og sveiflur sem það fór í gegnum. Það var alveg einstakt að 
fylgjast með þegar hóparnir hittu börnin fyrst. Þau gripu 
hjarta þeirra og sál strax frá byrjun.“ 

Finnst þér ABC skólinn vera mikilvægur?
„Ég held að hann sé algerlega nauðsynlegur. Það er ekkert 

á markaðnum sem er í líkingu við þennan skóla. Hann var 
mjög metnaðarfullur, var með bestu fræðimennina úr  
háskólanum og fagfólk sem hafði mikla reynslu af  
vettvangi. Ég hefði viljað fara í þessa kúrsa sjálfur því þeir 
gefa innsýn í hvað hjálparstarf er og hvað það er ekki. Ég 
segi stundum að hlutverk mitt hafi verið að taka rómatíkina 
úr hjálparstarfinu því það er verulega erfitt. Það er mikilvægt 
að við skiljum menninguna og umhverfið áður en haldið er 
út. Við eigum að koma fram við heimamenn af virðingu og 
virða þeirra sjónarmið þó það stangist á við okkar trú. 

Þessi skóli og ferðin út gaf einstaklingum tækifæri til að 
taka þátt í alvöru hjálparstarfi og allir hóparnir hafa haft 
áhrif á hundruði einstaklinga til framtíðar. Þetta er innlegg 
sem mun nýtast öllum einstaklingum.“

■  Guðjón Ingi Guðmundsson fararstjóri.

A B C  s k ó l i n n  í  s e x  á r
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Elvis Okello Mogunde, 
forseti nemendaráðs:

Langar að læra verkfræði 
Elvis er nemandi í ABC skólanum í Star of Hope í Kenýa. 
Hann er á nítjánda ári og kom í skólann árið 2008. Hann fór 
á götuna 7 ára gamall og var þar til 12 ára aldurs. Þegar hann 
fékk tækifæri í ABC skólanum greip hann það og hefur lagt 
sig allan fram við að ná árangri. Hann langar til að læra raf-
virkjun og fara síðan í rafmagnstækni eða verkfræði. Í dag 
er hann forseti nemendaráðs og er duglegur að hjálpa yngri 
börnunum við námið. 

Þrátt fyrir að hafa nóg fyrir stafni var Elvis til í stutt 
Facebook spjall. 

Hvernig líkar þér við Star of Hope?
Þetta er langbesti staðurinn. Ekki hægt að bera hann 

saman við annað. 
Hvað langar þig að starfa við í framtíðinni?
Ég hef áhuga á verkfræði og vil gjarnan vinna við ein-

hver stjórnunarstörf. Tæknigeirinn er líka heillandi. Ég legg 
mikið stund á nám því ég stefni hátt. 

Hvað gerirðu í frítíma þínum?
Ég les mikið, kenni í sunnudagsskóla og spila fótbolta. 

Einnig skrifa ég mikið þegar tími gefst. 

Áttu þér uppáhalds fótboltalið?
Ég held með Manchester United og fast á eftir kemur ABC 

fótboltaliðið. Ég er markvörðurinn þar. 
Hvert er uppáhalds viðfangsefnið þitt?
Einfalt. Þau öll. 
Myndirðu vilja koma til Íslands?
Já ég myndi gjarnan vilja það. Ég bið fyrir því og trúi að 

það muni gerast. Ég elska Ísland.

■  Elvis Okello Mogunde fyrir miðri mynd.

A B C  s k ó l i n n  í  s e x  á r



18 www. abc.is

Það eru óskrifuð lög í Suður-Afríku að 
þegar einhverjir búa í einbýlishúsi ber 
þeim að útvega öðrum vinnu. „Þá áttu 
nógan pening til þess að geta fengið 
starfskraft eins og t.d. húshjálp eða 
garðyrkjumann,“ segir Björg. Hún var í 
Biblíuskóla á árunum 1990-1993 og þar 
bjó hún í einbýlishúsi hjá einni konu. 
Náminu fylgdi kynning á aðstæðum 
í fátækrahverfum og það hafði mikil 
áhrif. „Þar kynntist maður þessari 
miklu eymd sem maður þekkir ekki 
hér. Þar kviknaði löngun mín til að 
hjálpa.“

Fyrstu nóttina í einbýlishúsinu tók 
Björg eftir konu sem beið róleg fyrir 
utan og sagðist hún vilja fá vinnu. 
„Hún átti þrjú börn og voru þau hjá 
ömmu sinni sem bjó í um fimm tíma 
keyrslu fjarlægð. Hún sendi allan pen-
inginn þangað. Yngsta barnið hennar 
var oft hjá okkur og við tengdumst 
því,“ segir Björg og rifjar upp að það 
hafi verið erfitt að skilja barnið eftir 
þegar haldið var heim. 

Björg hefur verið styrktaraðili frá 
upphafi ABC barnahjálpar. „Ég hef 
alltaf borgað fyrir a.m.k. eitt barn og 
einu sinni greiddi ég fyrir þrjú börn. 
Stundum hef ég bara borgað í neyðar-
sjóð ef barnið hefur verið hætt í skóla.“ 
Hún hefur styrkt börn í Úganda og á 
Filippseyjum en núna styrkir hún tví-
bura í Kenýa. „Þetta eru litlir strákar 
sem ég hitti þegar ég var í Kenýa árið 
2007. Þeir heita Bill og Blair og við 
hjónin ákváðum að taka þá að okkur.“ 

Björg hefur ekki haldið tengslum 
við börn eftir að þau útskrifast og hún 
telur það ekki nauðsynlegt að tengjast 
börnunum of mikið. „Í rauninni hef 
ég ekki tengst þeim það mikið nema 
þeim sem ég hef hitt. Fyrir mér er 
þetta þannig að ég er að hjálpa ein-

staklingi, burtséð frá því 
hvort hann er alveg 
minn nánasti eða 
ekki. Ég þarf 
ekki endilega 
að tengjast 
honum 
mikið. 
En ég veit 
um fólk 
sem hefur 
myndir 
af stuðn-
ingsbörnum 
við hliðina á 
myndum af sínum 
eigin börnum,“ segir 
hún. Það hefur gerst að fjöl-
skyldur barna ákveða að taka börn úr 
skóla og fara eitthvað annað með þau, 
jafnvel þótt þau hafi stuðningsaðila 
sem hefur greitt með þeim í einhver 
ár. „Það getur verið erfitt ef við erum 
mjög tengd.“ 

Björg lítur á það sem 
skyldu sína að rétta 

hjálparhönd þar 
sem hún er 

aflögufær og 
hún telur að 
það mættu 
fleiri gera. 
„Já, mér 
finnst það 
bara allt í 
lagi. Þarna 

kynntist ég 
því að það 

er ekki þetta 
velferðarkerfi 

sem er þó hér. Það 
má kannski betur gera en 

þarna kemur enginn til hjálpar ef 
nánasta fjölskylda á ekki pening. Mér 
finnst fólk mega horfa út fyrir Ísland 
þó ég sé ekkert að gera lítið úr þeim 
vandamálum sem hér eru.“ 

Björg Davíðsdóttir er 
styrktarforeldri hjá ABC. 
Hún kynntist eymdinni 
í fátækrahverfunum 
þegar hún var við nám 
í Suður-Afríku og henni 
finnst það vera skylda sín 
að hjálpa til

Skylda mín 
að rétta 

hjálparhönd

■   „Þetta eru litlir strákar sem ég hitti þegar ég var í Kenýa árið 2007. Þeir heita 
Blair og Bill og við hjónin ákváðum að taka þá að okkur.“

Björg Davíðsdóttir.

S t y r k t a r f o r e l d r i
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Mosfellsbær
Dynkur ehf.
Garðagróður ehf.
Höfðakaffi ehf.
Laxnes ehf.
Nonni litli ehf.
Reykjabúið ehf.
Sæfgreifinn Verbúð 8 v. Geirsgötu

Mývatn
Jarðböðin ehf.
Vogar, ferðaþjónusta ehf.

Neskaupsstaður
Rafgeisli Tómas R. Zoëga ehf.
Síldarvinnslan hf.
Tónspil ehf.

Ólafsfjörður
Betri Vörur ehf. Ólafsfirði
Marsibil ehf.

Ólafsvík
Fiskmarkaður Íslands hf.
Tölvuverk bókhaldsþjónusta slf

Patreksfjörður
Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf.

Raufarhöfn
Önundur ehf.

Reyðarfjörður
FOSA – Félag opinberra starfsmanna á 

Austurlandi
Hárstofa Sigríðar ehf.
Launafl ehf.
Tærgesen ehf.

Reykjanesbær
Aska ehf.
Dacoda
DMM Lausnir ehf.
Eldvíkingur ehf.
G E bílar ehf. bílasala
Icegroup ehf.
Langbest ehf.
Nesraf ehf.
Plastgerð Suðurnesja ehf.
Stapaprent ehf.
Trönó ehf.
Útfaraþjónusta Suðurnesja ehf.
Veitingastaðurinn Duus Kaffi ehf.
Verkalýðs- og sjómannafélag  

Keflavíkur
Verslunarmannafélag Suðurnesja
Víkurás ehf.
Vísir, félag skipstjórnarmanna 

á Suðurnesjum
Örk ehf.

Reykjavík
AB varahlutir ehf.
Aðalhreinsir-Drífa ehf.
Aðalvík ehf.
Apparat ehf.
Argos ehf. Arkitektastofa Grétars og 

Stefáns
Arinbúðinn
Arkitektastofan OG ehf.
Athygli ehf.
Austur 3 ehf.
Árbæjarapótek
Árni Reynisson ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Bakarameistarinn ehf.
Bankastræti ehf.
Barnalæknaþjónustan ehf.

Best fyrir bílinn
Bifreiðaverkstæði Svans ehf.
Bílalíf ehf.
Bílanes ehf.
Bílasmiðurinn hf.
Blár ehf.
Borgarblöð ehf.
Bónstöð hjá Jobba
Bónstöðvar ehf.
Bónus
Bú ehf.
Cafe Roma – Rauðarársstíg
Dalsnes ehf.
Danica sjávarafurðir ehf.
Djús ehf.
Dómkirkjan
Dún og fiður ehf.
Eðalbílar ehf.
EE sjálfskiptingar og ráðgjöf ehf.
Efnamóttakan hf.
Eignamiðlunin ehf.
Eignaumsjón hf.
ENNEMM ehf.
Eurostál ehf.
farfuglar sef
Faris ehf.
Fasteignasalan Miklaborg ehf.
FASTUS ehf.
Faxaflóahafnir sf.
Fiska.is
Forum Lögmenn
Fossar,tryggingar og ráðgjöf ehf.
Fossberg ehf.
Framsýnt fólk ehf.
Fríða Gullsmiður
Fröken Júlía ehf.
FS flutningar ehf.
G.Á. húsgögn ehf.
Garðs apótek
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Nytjamarkaðurinn leit fyrst dagsins 
ljós í Faxafeni 8 í Skeifunni árið 2008 
og að baki honum stóðu ABC barna-

hjálp og Líknarfélag Kærleikans. „Það 
kom til okkar maður, Guðbjartur 
Guðbjartsson, og bauð ABC að fá 
helming af hagnaði af nytjamarkaði 
sem hann var að stofna. ABC myndi 
engan kostnað bera af þessu né 
áhættu, heldur eingöngu hagnað ef 
einhver yrði. Við þáðum þetta,“ segir 
Guðrún Margrét Pálsdóttir, einn af 
stofnendum ABC. Hugmyndina að 
nytjamarkaði hafði borið á góma áður 
þegar nokkur félagasamtök íhuguðu 
að sameina krafta sína og stofna einn 
slíkan en ekkert varð úr. „Ég hafði ekki 
trú á að nytjamarkaður myndi skila 
hagnaði,“ segir Guðrún Margrét. 

Treg sala framan af
Illa gekk að fá fólk til að manna 
markaðinn í Faxafeni en sjálfboða-
liðarnir sem helst stóðu vaktina 
komu frá Líknarfélagi Kærleikans. 
Síðan þegar farið var af stað með ABC 
skólann árið 2009 fjölgaði sjálfboða-
liðum af þeirra hálfu. Markaðurinn 

var fluttur upp í Skútuvog árið 2009 og 
var algerlega rekinn af sjálfboðaliðum 
sem stóðu vaktina. Húsnæðið var skref 
í rétta átt og markaðurinn fór að þéna 
allt að 3 milljónir króna árlega. „Þetta 
var ágætis húsnæði en svolítið dimmt. 
Salan var líka frekar lítil. Við heyrðum 
af því að sumir markaðir seldu fyrir 
allt að 100 þúsund krónur á dag og 
okkur fannst það mjög fjarlægt,“ segir 
Guðrún Margrét. Þetta var alvöru iðn-
aðarhúsnæði, frekar hrátt og með lítið 
af gluggum. Innkoma af varningi var 
í lágmarki og viðskiptavinir tiltölu-
lega fáir þó þeim hafi fjölgað lítillega 
í hverjum mánuði. Helsti kosturinn 
við húsnæðið var stór lager og góð að-
koma bíla að honum. 

Í febrúar árið 2011 var haldin útsala 
og opið var á laugardegi og sunnudegi. 
Sjálfboðaliðar á vegum ABC fjölmenntu 
til að stilla upp varningi og standa 
vaktina. Útsalan var vel auglýst og það 
var góð mæting viðskiptavina og inn-
koman var um 450 þúsund krónur yfir 

Nytjamarkaðnum vex stöðugt fiskur um hrygg:

Mikilvæg stoð í rekstri 
ABC barnahjálpar

■  Guðrún Margrét Pálsdóttir.

■  Gróa Halldórsdóttir í ABC skólanum í Star of Hope í Kenýa.
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Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
Garri ehf.
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Geiri ehf.
Geitafell ehf.
Gjögur hf.
Gleraugnarmiðstöðin
Grísinn ehf.
Guðmundur Jónasson ehf.
Gull- og silfursmiðjan ehf.
Gummi Valgeirs ehf.
Gunnar Eggertsson hf.
Gæðasmíði ehf.
Hafsteinn Þór Hilmarsson
Hármiðstöðin
Hársnyrtistofa
Háskólinn í Reykjavík ehf.
Henson Sports Europe á Íslandi ehf.
Herrafataverslun Birgis ehf.
Híbýli Fasteignasala ehf.
Hljóðbók.is
Hornið ehf.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Hótel Óðinsvé hf.
Hreinir gardar ehf.
Húsalagnir ehf.
Hvíta húsið ehf.
I.B./Nýja bílahöllin ehf.
Iceland 101 ehf.
Iceland Encounter ehf.
Íseldar ehf.
Ísfrost ehf.
Íshúsið ehf.
Íslenska gámafélagið ehf.
Ísold ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
jordan grill
Jónatansson & Co, lögfræðistofa ehf.
JP Lögmenn ehf.

Kauphöll Íslands hf.
Klettur – sala og þjónusta ehf.
KOGT ehf.
Kolbakur ehf.
Kraftlagnir ehf.
KRAUM ehf.
Krydd og Kaviar ehf.
Kvikk Þjónustan ehf.
Kvíðameðferðarstöðin ehf.
Kælitækni ehf.
Köfunarþjónustan ehf.
Lagnalagerinn ehf.
Landar ehf.
Landssamband Lögreglumanna
Landsvirkjun hf.
LFA ehf.
Lifandi Vísindi
Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.
Lögskil ehf.
Löndun ehf.
Málningarvörur ehf.
MD vélar ehf.
Metaldesign Gullsmiðja
Móðurást
MS Armann skipamiðlun ehf.
Obladí ehf.
Omega Sjónvarpsstöð
Orka ehf.
Ósal ehf.
Óskirnar þrjár ehf.
PG Þjónusta ehf.
Pizza King ehf.
Pizza-Pizza ehf.
Plúsmarkaðurinn Hátúni
Pomp og prakt ehf.
Promennt ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Rafskoðun ehf.
Raftíðni ehf.

Rannsókna- og háskólanet Íslands hf.
Record Records ehf.
Regla Netbókaldskerfi
Reiknistofa bankanna hf.
Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf.
Reykjagarður hf. – Holta
Reykjavík Foto ehf.
Rikki Chan ehf.
Rolf Johansen & Co ehf.
Rosso ehf.
S V Bílar ehf.
S.G. þjónustan ehf.
S.I.H. pípulagnir ehf.
Sena ehf.
Sendibílar Reykjavíkur ehf.
Sigurbjörg ehf.
Silfurtungl ehf.
Sjómannasamband Íslands
Sjónalynd
Skilvís ehf.
Skorri ehf.
Sláturfélag Suðurlands svf.
Smith & Norland hf.
Stansverk ehf.
Stál og stansar ehf.
Stepp ehf.
Stjörnuegg hf.
Straumhvarf hf.
Stúdíó Sýrland ehf.
Suzuki-bílar hf.
Sýningakerfi ehf.
Tannlæknast Ragnars Ó Stei ehf.
Tannréttingar sf.
Tarzan ehf.
TBLSHOP Ísland ehf.
Teiknistofan Arkitektar ehf.
THG Arkitektar ehf.
Tomco ehf.
Trip ehf.

Þróttur ehf. 

2Þ ehf.
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helgina. „Það var mikil „traffík“ og góð 
sala. Þetta vakti áhuga minn og með-
vitund um að þetta væri góð fjáröfl-
unarleið. Það þyrfti bara að sinna því,“ 
segir Gróa Halldórsdóttir, starfsmaður 
á Nytjamarkaðnum. Gróa var í öðrum 
árgangi ABC skólans og vann sem 
sjálfboðaliði í Skútuvoginum. 

Nytjó festir sig í sessi
Svo fór að húsnæðið í Skútuvogi var 
selt í mars mánuði árið 2011 og því 
þurfti að leita að öðrum stað. Eigna-
umsýsla Landsbankans bauðst til að 
lána ABC hluta af Súðarvogi 3 en þar 
var Timbursala Húsasmiðjunnar eitt 
sinn til húsa. „Þá tókum við alfarið 
við rekstri Nytjamarkaðarins og í 
framhaldinu stóð eingöngu okkar 
fólk vaktina,“ segir Guðrún Margrét. Í 

Súðarvoginum borgaði ABC hita og raf-
magn en leigan var ókeypis og þannig 
hélst fyrirkomulagið í rúmt ár en þá 
þurfti að borga 500 þúsund krónur á 
mánuði í leigu sem fljótlega hækkaði 
í 600 þúsund krónur. Strax var ráðist í 
flutninga en kosturinn var þó að Súð-
arvogurinn var bara í nokkur hundruð 
metra fjarlægð frá Skútuvoginum. 
Gróa minnist þess að það hafi verið 
gríðarlegt átak að flytja markaðinn. 
„Illa gekk að manna fólk í flutningana 
og það var skortur á sjálfboðaliðum. 
En þetta tókst allt saman,“ bætir Gróa 
við. Húsnæðið var afhent 8. apríl og 
opnunin var í raun þann sama dag 
þar sem fólk kíkti við og festi kaup 
á hlutum sem verið var að taka upp 
úr kössum. Um leið og búið var að 
koma markaðnum í stand myndaðist 

aukin umferð viðskiptavina strax frá 
upphafi. „Það er bein tenging milli 
innkomu og vinnu. Þeir sjálfboðaliðar 
sem komu unnu gríðarlega gott starf 
og við lögðum mikið upp úr uppstill-
ingum. Við teljum það einnig mjög 
mikilvægt að vera með jákvætt viðmót 
og framar öllu sýna þakklæti,“ segir 
Gróa. Þar sem um góða fjáröflunarleið 
var að ræða var greinilegt að þörf var 
á ábyrgðarmanni sem myndi stjórna 
hlutum og standa vaktina alla daga og 
því var Gróa ráðin sem starfsmaður á 
markaðnum. Viðskiptavinum fjölgaði 
jafnt og þétt og innflæði af varningi 
sömuleiðis. Tveir aðrir starfsmenn 
voru ráðnir og góður hópur sjálfboða-
liða var duglegur að mæta. 

Mikilvæg fjáröflunarleið
Árið 2012 ákvað ABC að opna annan 
nytjavörumarkað á Laugavegi 103 sem 
bar nafnið Hakuna Matata. „Það var 
hugsað sem aðeins fínni útgáfa af 
Nytjó og þar var að finna fínustu fötin 
sem við höfðum fengið og húsgögn. 
Við vildum ná fólki á Laugaveginum 
enda mikill gestagangur þar,“ segir 
Guðrún Margrét. Kostnaðurinn var 
lítill og þó salan hafi verið töluvert 
minni en hjá Nytjamarkaðnum gerði 
Hakuna Matata það nokkuð gott með 
mánaðarlegri sölu upp á tæpar 500 
þúsund krónur. Markaðurinn var 
starfandi í tæp tvö ár en húsnæðið, 
sem fékkst lánað á meðan engin tilboð 
bárust í það, seldist á endanum. 

Í Súðarvoginum var rífandi gangur. 
Viðskiptavinum fjölgaði jafnt og þétt 
og úrvalið jókst mikið með stöðugu 
flæði varnings frá fólki og fyrir-

N y t j a m a r k a ð u r i n n

■   Nytjó í Víkurhvarfi í Kópavogi. ■   Þegar Nytjó var í Súðarvogi í Reykjavík.
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tækjum. Húsnæðið stækkaði þar sem 
starfsmenn fengu afnot af kjallar-
anum og þá myndaðist kærkomið 
geymslupláss fyrir alla mögulega 
hluti. „Það er mjög gaman að hafa 
verið vitni að og hafa tekið þátt í að 
gera Nytjamarkaðinn að raunverulegu 
og viðurkenndu fyrirtæki. Viðbrögð 
fólks hafa gert þetta að verkum,“ segir 
Gróa aðspurð um hvernig hún kunni 
við sig í þessarri vinnu. „Ég er mjög 
ánægð. Þetta fellur vel að lífsgildum 
mínum á allan hátt.“

Tekjur Nytjamarkaðarins fyrir árið 
2013 voru rúmar 33 milljónir króna og 
tæplega 35 milljónir árið 2014. Nóvem-
bermánuður það ár var sá tekjuhæsti 
en þá seldist fyrir rúmar 3,9 milljónir 
króna. Samhliða aukinni umferð við-
skiptavina og innkomu varnings bætt-
ist einn starfsmaður við og reksturinn 
gekk eins og vel smurð vél. 

Flutt í Víkurhvarfið
Þá var komið að næstu flutningum. 
„Okkur var sagt upp húsnæðinu. Þrátt 
fyrir ríflegan uppsagnarfrest fannst 

góður kostur sem okkur hentaði,“ 
segir Gróa og vísar þar til húsnæðisins 
í Víkurhvarfi 2 í Kópavogi. Húsnæðið í 
Víkurhvarfi reyndist álitlegur kostur 
hvað stærð og aðgengi varðaði og 
gengið var frá samningum og afhend-
ing var 15. janúar 2015. Einnig fluttu 
skrifstofur ABC barnahjálpar frá Síðu-
múla á sama stað. Það var mikið verk 
að flytja markaðinn en stór og góður 
hópur sjálfboðaliða lyfti Grettistaki 
ásamt starfsmönnum markaðarins 
og skrifstofunnar við flutningana og 
í raun gekk allt frekar hratt fyrir sig. 
Eins og í fyrri flutningunum þá var 
enginn eiginlegur opnunartími því 
viðskiptavinir festu kaup á ýmsum 
hlutum á sama tíma og starfsmenn 
voru á fullu að taka upp úr kössum og 
koma markaðnum í stand. 

„Það er ekki hægt að segja annað 
en að Nytjamarkaðurinn í Víkur-
hvarfi hafi farið vel af stað. Þrátt fyrir 
viðvörunarbjöllur við að flytja svona 
starfsemi þá verður ekki hægt að segja 
annað en að hér hafi gengið vel og 
gaman að sjá hve margir viðskipta-

vinir halda tryggð við okkur ásamt því 
að sjá fullt af nýjum andlitum,“ segir 
Gróa. 

„Ég tel að framtíð Nytjamarkaðar-
ins sé björt“, segir Guðrún Margrét 
og bendir á að hann sé góð aug-
lýsing fyrir starfið sem unnið er í ABC 
barnahjálp. „Einnig hjálpar Nytja-
markaðurinn mörgum sem hafa ekki 
mikið á milli handanna. En ég trúi því 
staðfastlega að hagnaðurinn byggist á 
góðu flæði sjálfboðaliða.“ 

Sú staðreynd að nytjamörkuðum 
hefur fjölgað gefur til kynna þörfina 
fyrir þá en óhjákvæmilega leiðir 
hún til ákveðinnar samkeppni. Gróa 
tekur undir það og bendir á að Nytja-
markaðurinn hafi verið með sérstöðu 
með laugardagsopnun en það á ekki 
lengur við. „Það er mögulegt að sam-
keppnin geti komið niður á sölu en við 
höldum okkar striki. Við tökum vel á 
móti öllum sem koma, höldum verð-
lagi í lágmarki og sýnum þakklæti í 
garð þeirra sem færa okkur gjafir. Fólk 
hefur haft orð á því hvað sé notalegt 
að koma til okkar.“

N y t j a m a r k a ð u r i n n
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Ég varð þeirrar gæfu aðnjótandi að fá 
að eyða síðastliðnu sumri sem sjálf-
boðaliði hjá ABC í Úganda. Það var 
hreint út sagt frábær lífsreynsla. Ekki 
það að allt sem ég sá og upplifði hafi 
verið jafn ánægjulegt. Sumt var frekar 
dapurt og hreyfði virkilega við hjarta 
mínu.

Eins og margir styrktaraðilar ABC 
vita þá er ABC Úganda rekið af Trudy 
og Francis Odida, hjónum á áttræðis-
aldri sem hafa upplifað tímana tvenna 
í Úganda. Francis er höfðingi yfir 
sínum ættbálki, var áður blaðamaður 
og sat um tíma í fangelsi fyrir skrif 
sín. Trudy er Hollendingur, alin upp í  
Ástralíu og var nunna í nokkur ár áður 
en hún flutti til Úganda. Francis og 
Trudy eiga tvö börn sem þau ættleiddu 
fyrir um 11 árum. Betra fólk er ekki 
hægt að hugsa sér og strax við kom-

una var ég orðin ein af fjölskyldunni. 
Francis og Trudy stýra frábæru starfi 
í Úganda þar sem þau reka níu skóla 
auk þess að styrkja börn og unglinga 
í öðrum skólum fyrir norðan þar sem 
fátæktin og neyðin er mest.

Það var tvennt sem kom mér mest 
á óvart. Í fyrsta lagi hvað landið er 
grænt og frjósamt. Enginn ætti að 
þurfa að svelta í landinu ef allir hefðu 
þekkingu og tækifæri til að rækta sér 
til matar. Hitt er hvað fólk er almennt 
ánægt með sinn hlut þrátt fyrir oft á 
tíðum mjög slæmar aðstæður þess. 
Jákvæðni fólks er aðdáunarverð. Ég 
hugsa oft til þess þegar ég slysast 
til að lesa „kommentin“ á vefsíðum 
blaðanna. Í Úganda er ekki heilsað og 
spurt; „Hvað segirðu?“ heldur: „Hvern-
ig hefurðu það?“ 

Hinn almenni Úgandabúi tekur 

ekki malaríulyf heldur verður hann 
bara veikur og oft mjög mikið. Fjar-
vera frá vinnu vegna veikinda er 
mikil í Úganda og fólk fær þá engin 
laun. Dauði af völdum malaríu er 
algengasta dánarorsökin en ekki sú 
eina. Húsnæði er oft slæmt og illa loft-
ræst og mikið um myglu sem veldur 
líka veikindum. Mjög margir eru HIV 
smitaðir eða með eyðni. Ég hef ekki 
tölu á þeim sem ég hitti sem höfðu 
misst fjölskyldu úr eyðni. Samkvæmt 
nýjustu tölum er þeim aftur að fjölga 
sem greinast með eyðni hér í Úganda. 
Fólk virðist minna varkárt nú en áður 
þar sem hægt er að fá betri lyf. En 
það er ekki allt gefið í þeim efnum. 
Fólk er enn að deyja hér úr eyðni. Að 
taka lyf alla ævi er bæði dýrt og erfitt 
fyrir líkamann. Fólk er misopið um 
sjúkdómsstöðu sína. Sumir eru mjög 

■  Inga í Úganda.

Inga Eiríksdóttir skrifar

Allir hefðu gott af því 
að heimsækja Afríku
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Ú g a n d a

opnir og segja frá sjúkdómi sínum eða 
jákvæðri HIV stöðu. Aðrir leyna henni 
eða eru haldnir einhverjum öðrum 
sjúkdómum eins og t.d. krabbameini. 
Það er betra að vera með krabbamein 
en eyðni.

Ég bjó við lúxus þann tíma sem 
ég var í Úganda en ég hafði samt 
ekki rennandi vatn. Lengi vel voru 
tvær köngulær í baðherberginu, ein 
voða stór og ógeðslegur kakkalakki í 
sturtubotninum. Einnig var einhver 
padda í snyrtibuddunni minni sem 
ég „nennti“ ekki að losa. Það voru 
flugur, maurar, lirfur og köngulær um 
allt herbergið. Á meðan ég svaf komu 
eðlur inn til mín ásamt því að leður-
blökur og rottur hreiðruðu um sig uppi 
á lofti. Ég heyrði alveg í þeim. Ég bjó 
samt við lúxus, sérstaklega miðað við 
hana Aesju sem ég heimsótti. 

Aesja var samt mjög ánægð með 
hlutskipti sitt þó að lengi gæti „gott“ 
batnað. Hún bjó í 10 fermetra herbergi 
í hálfbyggðu húsi sem hún átti sjálf. 
Hún þurfti því ekki að borga leigu. 
Húsið var hinsvegar ekki glæsilegt. Þar 
var ekkert gólf, ekkert rafmagn, vatnið 
þurfti hún að kaupa á 200 úganska 
shillinga fyrir 20 lítra eða um 7  
íslenskar krónur og hana vantaði 
dýnur og sængurföt. Það var mikil 
hlandlykt inni í herberginu sem 
var örugglega af gömlum og ljótum 

dýnum sem ég sá þar. 
Ég vona allavega að 
það hafi verið hland-
lykt þar sem rottur 
skilja eftir sig lykt 
sem minnir mikið á 
hana. Eitthvað sem 
ég lærði í dvöl minni. 
Aesja bjó þarna með 
5 börnum sínum og 
vann fyrir sér með 
því að selja grænmeti 
og ávexti út við veg. 
Hún var stolt af að 
geta séð sjálf fyrir 
börnunum sínum 
sem voru öll í skóla 
nema það yngsta. 

Ég er framhalds-
skólakennari og 
hafði mjög gaman af að heimsækja 
unglingaskólann í Kitetika. Aðstæður 
nemenda og kennara þar eru allt 
aðrar en við eigum að venjast. Samt er 
námsáhugi og námsgleði mun meiri 
en við kennarar á Íslandi eigum að 
venjast hjá tólf til átján ára nem-
endum. 

Ég fór t.d. og lærði stærðfræði með 
S. 3 í CCK (Comprehensive College 
Kitetika) sem er níundi bekkur þar. 
Ég veit ekki hvernig við kennarar á 
Íslandi myndum höndla að nemendur 
hefðu engar kennslubækur og að við 

sjálf hefðum enga tölvu og skjávarpa. 
Allt gerðist á krítartöflunni. Ég veit 
heldur ekki hvernig íslenskir nem-
endur myndu taka því að þurfa skrifa 
allt niður staf fyrir staf. Þetta var samt 
frábær tími og ég sá að þessi aðferð 
jók skilning á „stærðfræðilestri“ og 
tungumáli stærðfræðinnar.

Ég er ákveðin í því að fara aftur. 
Hvenær og hve lengi er ekki enn kom-
ið á hreint. Við hefðum í raun öll gott 
af því að heimsækja Afríku og upplifa 
hvað við höfum það í raun gott. 

■  Francis og Trudy Odida.

■  Gamla góða krítartaflan.
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Auglýsing á samfélagsmiðli varð til 
þess að Berglind Bernardsdóttir, rétt 
rúmlega tvítugur menntaskóla- 
stúdent, skellti sér til Úganda í sjálf-
boðaliðastarf á vegum ABC barna-
hjálpar. 

„Ég sá auglýsinguna á Facebook 
og ég var búin að ákveða að taka eitt 
ár í frí frá skóla. Ég útskrifaðist úr 
menntaskóla fyrir ári síðan og var 
búin að plana ferðalag með vinkonu 
minni fyrir áramót en hafði svo ekkert 
að gera í janúar,“ segir Berglind. Hún 
hélt til Úganda í lok janúar og var á 
vettvangi í tæpa fimm mánuði. 

ABC barnahjálp hefur starfað í 
Úganda frá árinu 1992 þegar forskóli 
var settur á laggirnar í Kitetika í Wa-
kio héraðinu norður af Kampala borg. 
Barnaskólinn þar var svo stofnaður 
tveimur árum síðar. Í dag styrkir 
ABC um 1400 börn í Úganda í alls níu 
skólum þar í landi. Tveir skólar eru í 
Kasangati, sem er í um 6 kílómetra 
fjarlægð frá Kitetika, og starfaði 
Berglind þar sem sjálfboðaliði. 

Berglind vann aðallega í stuðn-
ingsbarnakerfinu og var það öðruvísi 
tilhögun en upphaflega stóð til en 
sú kona sem sinnti því starfi tók sér 
lengra barneignarfrí en búist var við. 
Berglind sá þar um skýrslutökur og 
tók myndir af börnum sem eru með 
íslenska stuðningsaðila svo þeir gætu 
fengið fregnir af börnunum sínum. 
„Ég átti að fara meira í heimsóknir 
til fjölskyldna og skrifa niður sögur 
þeirra en ég náði að gera það líka,“ 
segir Berglind. 

Mögnuð upplifun
 „Mér fannst þetta æðislegt. Þetta 
var svo miklu betra en ég bjóst við,“ 
segir Berglind aðspurð um hvernig 
upplifunin hafi verið. „Ég var búin 
að heyra svo margar hryllingssögur 
frá krökkum sem höfðu farið í svona 
sjálfboðaliðastarf, búið við ömurlegar 
aðstæður og lent í einhverjum óskipu-
lögðum verkefnum. Ég upplifði ekki 
neitt þannig og hafði mjög litla heim-
þrá.“ Hún tiltekur sérstaklega vinalegt 

viðmót heimamanna og góðan mat: 
„Maturinn var alveg rosalega góður. 
Það var alltaf verið að selja grillað 
svínakjöt eða geitarkjöt á teini við 
vegkantinn og það var alveg ótrúlega 
gott,“ segir hún. 

Ástandið úti var svipað og Berglind 
átti von á. „Ég var búin að búa mig 
undir þetta. Ég vissi að ég væri að fara 
að upplifa mikla fátækt og sjá hræði-
lega hluti en einhvern veginn venst 
maður þessu svo hratt.“ Berglind upp-
lifði þó það sama og svo margir aðrir 
sem fara á þessar slóðir; gleðina sem 
skein úr augum barnanna. „Þetta er 
náttúrulega klisja en þetta er alveg 
satt; þau búa við hræðilegar aðstæður 
en eru alveg ótrúlega glöð, alltaf 
brosandi, alltaf í góðu skapi. Það var 
ótrúlegt að sjá það, maður dáðist alveg 
að þeim.“ 

Hvítt táknar von
„Þessi athygli sem maður fær fyrir 
að vera hvítur þarna úti var miklu 
meiri en ég bjóst við. Hvert sem maður 

Rætt við Berglindi 
Bernardsdóttur, fyrrum 
sjálfboðaliða á vegum ABC 
barnahjálpar
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Fékk mikla athygli 
fyrir að vera hvít



27

fer þá er kallað á eftir manni „hey 
musungo“. Fólk vildi mikið snerta 
mig, tala við mig og jafnvel þefa af 
mér,“ rifjar Berglind upp. Musungo 
þýðir „hvítur maður“ og allir þeir sem 
hafa gengið um í fátækrahverfum 
í Afríku heyra það orð margoft og 
gleyma því seint. Börnin þar sjá hvítt 
fólk ganga um göturnar og um leið 
finna þau til vonar. „Þau setja sama-
sem merki milli þess að vera hvítur og 
vera ríkur. Allir vilja kynnast manni 
og það gat verið óþægilegt því erfitt var 

að vita á hvaða forsendum 
fólk var að nálgast mann. 
Það voru allir svo rosalega 
vingjarnlegir og sumir 
sáu einmitt þessa von 
og héldu að ég gæti bara 
tekið sig með mér heim,“ 
segir hún. 

Góð menntun í ABC 
skólanum
Í Kasangati er forskóli og barnaskóli 
og börnin eru rúmlega 700 talsins. 

■  Berglind á góðri stund.

Ú g a n d a
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■   Úr myndasafni 
 Berglindar.

Forskólinn var stofn-
aður árið 2004 þar sem 
mörg þriggja ára börn 
þurftu að ganga langan 
veg til Kitetika í skólann. 
Eftir að hafa klárað for-
skólann neituðu samt margir 
foreldrar að senda börnin til Kite-
tika þannig að nú fara börnin beint 
í barnaskóla á svæðinu og klára þar 
sjöunda bekk. Berglindi þykir mikið til 
starfsins koma. „Ég sá hvað þetta er 
að gera mikið fyrir krakkana. Þarna 
eru börn sem hefðu annars ekki átt 

mögu-
leika á 
því að 
fara í 

skóla. 
Það eru 

ókeypis 
ríkisreknir 

skólar en þarna 
er svo mikil spilling og 

oft er rukkað fyrir þá og það er ekki 
góð menntun sem krakkar fá í þeim 
skólum. Í ABC skólanum eru þeir að 
fá virkilega góða menntun. Ég hitti 
þarna gamla nemendur sem voru 

komnir í háskóla og eru að læra að 
verða læknar og allt mögulegt. Það er 
frábært að sjá hvað margir hafa náð 
langt.“ 

Langar aftur út
Berglind er stödd í Hollandi og leggur 
stund á sálfræði en hana langar að 
fara aftur til Afríku. „Mig langar aftur 
til Afríku og finna mér eitthvað að 
gera þar. Þó ég viti ekki nákvæmlega 
hvað þá vil ég reyna að nýta námið til 
þess. Þetta var algerlega jákvæð lífs-
reynsla og ég kunni rosalega vel við 
mig þarna úti,“ segir hún að lokum. 

Ú g a n d a



29

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.

Við styðjum ABC Barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
Tölvumiðstöðin ehf.
Útfararstofa Íslands ehf.
Útgerðafélagið Frigg ehf.
Útkall ehf.
Veiðiþjónustan Strengir ehf.
Verðbréfaskráning Íslands hf.
Verkfræðiþjónustan ehf.
Vernd – Fangahjálp
Verslunartækni ehf.
Verslunin Brynja ehf.
Verslunin Rangá sf.
Verzlunarskóli Íslands ses.
Vélar og verkfæri ehf.
Vélmark ehf.
Vidcom Ísland ehf.
Vilhjálmsson sf.
Víkurós ehf. Bílamálun og Réttingar
Þaktak ehf.
Þráinn skóari ehf.
Ögurvík hf.
Örninn Hjól ehf.
Össur hf.

Sandgerði
Skinnfiskur ehf.

Sauðárkrókur
Verslun Haraldar Júlíussonar
Vörumiðlun ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bíldsverk ehf.
Espiflöt ehf. Garðyrkjustöð
Fræðslunetið – Símenntun á  

Suðurlandi

Netpartar ehf.
Pylsuvagninn Selfossi ehf.
Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.
Sportstöðin ehf.
Sveitarfélagið Árborg
Veitingastaðurinn Fljótið ehf.
ÞH Blikk ehf.

Seltjarnarnes
Lög og réttur ehf.
Seltjarnaneskirkja
Vökvatæki ehf.

Seyðisfjörður
Gullberg ehf.
Seyðisfjarðarkaupstaður
Seyðisfjarðarkirkja

Siglufjörður
Fiskmarkaður Siglufjarðar ehf.
Premium ehf.
Trölli FM103,7 Útvarpsstöð á  

Tröllaskaga – www.trolli.is

Skagaströnd
Sjávarlíftæknisetrið BioPol ehf.
Vélaverkstæði Skagastrandar ehf.

Stokkseyri
Durinn ehf.

Stykkishólmur
Narfeyri ehf.
Sæfell hf.

Stöðvarfjörður
Ástrós ehf.

Tálknafjörður
Gistiheimilið Bjarmalandi
Tungusilungur ehf.

Varmahlíð
Garðyrkjustöðin Laugamýri ehf.
Hestasport – Ævintýraferðir ehf.
Löngumýrarskóli

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Ísfélag Vestmannaeyja hf.
Langa ehf.
Skipalyftan ehf.
Vestmannaeyjabær
Vöruval ehf., Vesturvegur 18

Vík
Arcanum ferðaþjónusta ehf.
Hótel Katla, Höfðabrekku.

Vogum
Egilsson og Rossen ehf.

Vopnafjörður
Börkur frændi ehf.

Þingeyri
Sveitasæla ehf.

Ölfus
Eldhestar ehf.
Ölfusverk ehf.
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Trudy Odida 
forstöðumaður 
ABC Children‘s Aid Uganda

„Nemandinn vaknar klukkan fimm 
um morguninn og leggur grunn að 
deginum. Hann klæðir sig og lær-
dómurinn hefst strax með venjubund-
inni yfirferð yfir námsefnið. Klukkan 
sex tekur hann þátt í hreingerningu 
heimavistarinnar og starfsmenn 
fylgjast með gangi mála. Eftir þessa 
rútínu fær hann morgunverð sem alla 
jafna er grautur og te. 

Samkoma hefst með bæn og þjóð-
söngurinn er sunginn. Strax þar á eftir 
er einkennislag skólans flutt. Kennar-
inn á vakt heldur tölu og þar á eftir 
heldur nemandinn inn í kennslustofu. 

Kennsla hefst klukkan 8 og stendur 
til 10:30. Þá er tekið hlé í hálftíma. 
Kennsla hefst aftur klukkan 11 og 
stendur til klukkan 13. Þá er komið 
að hádegishléi og kennsla hefst aftur 

klukkan 14 og stendur til klukkan 17. 
Þá tekur við skólastarf af öllum toga 
og ýmis hópastörf eru í gangi hverju 
sinni. Nemandinn tekur einnig þátt 
í hreingerningu og undirbýr sig fyrir 
kvöldmat. Að honum loknum fær 

nemandinn hálftíma til undirbúnings 
fyrir frekari kennslu. Sú stund varir 
frá klukkan 19:30 til 21:30 og hér fær 
nemandinn einstaklingsmiðaðri að-
stoð með námsefnið. Þessari kennslu-
stund sinna þeir kennarar sem eru á 

■  Skólanemendur.

Dæmigerður dagur í lífi nemanda í heimavist í Úganda

■  Fríður hópur.
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vakt. Að henni lokinni er bænastund 
og svo haldið í háttinn. 

Nemandinn leggur stund á nám 
yfir helgar líka en þær eru heldur 
afslappaðri með samkomum í kirkju 

og alls kyns afþreyingu. Foreldrar 
barnanna fá tvo heimsóknardaga á 
hverri önn. 

Það er erfitt að ímynda sér hvernig 
íslensk börn myndu taka svona þéttri 

dagskrá. Mikilvægast í lífi barns í 
Úganda er að standa sig vel í námi þar 
sem velgengni á vinnumarkaði eykur 
líkurnar á því að öll fjölskyldan geti 
komið sér upp úr sárri fátækt.“

■  Grunnskólinn í Kitetika. ■  Framhaldsskólinn í Kitetika.

■  Rackoko grunnskólinn. ■  Kasangati grunnskólinn.

Dæmigerður dagur í lífi nemanda í heimavist í Úganda



Ljóð og sögur barna frá Úganda
Krakkarnir okkar í Kitetika skólanum í Úganda eru listræn, ljóðræn og fyndin. 

Nokkur þeirra voru beðin um að skrifa niður sögur og ljóð. Þau fóru létt 

með það. Kjarninn glatast oft í þýðingu á verkum sem þessum og því fá 

upprunanleg skrif barnanna að mestu að njóta sín. 

Nabawanda Hanifa 

Emeralds of 
literature
Captivating, beautiful, loving
Interesting, dignified, caring
Religous, respectful and diligent
Many wonder where they came from

A class of talent and miracles
One rich man can‘t buy
Their beauty can‘t hold
An emperor captivating

Lile, lilies among thorns
The girls glide to their heartbeats
Moving to beats of their own drums
Working hard for their future

The literature class 
Seductive to the others
And a blessing to those who listen
To their melodic voices

32
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Laker Belinda 

The lazy student
He always chooses the backseat where he 
can gossip comfortably. His daily prayer 
is that „may the lesson end quickly, 
amen“. When he gets bored he rests his 
head on his desk and sleeps. 

When questions are asked, the lazy 
student hides behind his fellow students. 
By good luck, when the teacher misses 
to choose him, he thinks that the 
teacher fears him. He is good at dodging 
punishments. 
Examinations worry him much. 

Nakiyemba Sanara 

I went to the barber
I went to the barber
he cut off my hair.
Which would have been great
but he didn‘t stop there.

He slipped with his scissors 
he slipped with his sheers.
And cut off my eye brows
and both of my ears.

I jumped in my seat
causing several more slips 
he cut off my nose 
and my cheeks and my lips
With one final slip up he cut off my head
and that is the reason I ended up dead.

Irene Kisakye

Smile
Give a smile, 
it makes the troubled believe,
it fills an empty soul with happiness.
From the almighty God.
A smile makes lonely souls know
that there are some people who love them.
It costs nothing to give someone a smile.
It does not need any energy to give it
So why not give a smile?
Happy are those who give a smile
to other people for they will be
blessed by the almighty.
How great are those who smile!
For they are ever filled with 
happiness in times of joy.
A smile is the best attire.

L j ó ð  o g  s ö g u r  b a r n a  f r á  Ú g a n d a

Sasira Caroline

Best things 
to give out
Sometimes you wonder what you can give 
to a person he or she will appreciate. But 
what I have come to learn in the world; 
you give out 8 things to different people 
and you make them satisfied. 
To your enemy is forgiveness
To your opponent is tolerance
To your friend is your heart
To your child is good example
To your father is difference 
To your mother is conduct
To yourself is respect
To all men on earth is charity



Draumar í Úganda

ABC Children‘s Aid Uganda 
var stofnað af hjónunum 
Trudy og Francis Odida. Í dag 
styrkir ABC barnahjálp um 
1.400 börn með hjálp 
íslenskra stuðningsaðila. 
Alls eru um 3.800 börn í 
skóla og þar af eru um 1.700 
þeirra með fjárhagsstyrk. 
Rúmlega 2.000 börn borga 
skólagjöld. 

Barnaskólinn í Kitetika í 
Úganda var stofnaður árið 
1994. Í upphafi voru 19 börn í 
einu húsi á 8 ekru landi. 
Skólinn stækkaði mjög ört 
vegna mikils fjölda HIV/
eyðni smitaðra munaðar-
leysingja og mikillar 
fátæktar í héraðinu. Þau 
voru aðallega börn eyðnis-
mitaðra ekkna og bjuggu 
mörg þeirra hjá öldruðum 
öfum og ömmum. Ef það 
væri ekki fyrir skólann á 
vegum ABC barnahjálpar 
væru mörg þessara barna 
ekki á lífi í dag. Þau fá góða 
læknisþjónustu, skólamáltíð 
og allt sem þau þarfnast til 
skólans. Þau fá einnig 
skólabúning og íþróttabún-
ing.

Unglingaskólinn í 
Kitetika var stofnaður árið 
2002 og var byggður fyrir 
börnin sem luku barna-
skólaprófi. Í skólanum eru 
tæplega eitt þúsund nem-
endur. Þar er rekin heima-
vist sem gerir börnunum 
kleift að stunda námið af 
meira kappi en þau geta, 

búandi heima. Í skólanum 
fá nemendur skólabúning, 
öll nauðsynleg skólagögn og 
heita máltíð í hádeginu.

Í Kasangati, sem er 
miðsvæðis í Úganda, var 
leikskóli stofnaður árið 2004. 
Í dag er einnig starfræktur 
grunnskóli þar og fjöldi 
nemenda rúmlega 700 
talsins. 

ABC rekur einnig skóla í 
Rackoko í Norður-Úganda 
þar sem tæplega þúsund 
nemendur stunda nám frá 
forskóla upp í framhalds-
skóla. 

Þrátt fyrir erfiða tilveru 
og mikla fátækt eiga börnin 
sér háleita drauma. Þau 
leggja mikið á sig í náminu 
og vita að dugnaður í skóla 
getur gert drauma þeirra að 
veruleika. 

Hvað vilja þau verða 
þegar þau verða stór?

Við fengum nokkur börn í 
skólanum okkar í Kasangati 
til að skrifa niður hvað þau 
vilja verða í framtíðinni. 

Kalushabe Vanessa
Bankastjóri
„Ég hef alltaf viljað vera 
bankastjóri því þeir þéna 
mikla peninga. Ég er best í 
stærðfræði og ensku og 
stend mig vel í þeim 
greinum. Ég er líka góð í net-
bolta.“ 

Nokitende Viola
Endurskoðandi
„Ég er best í ensku. Ég er 
hrifin af ensku því það eru 
fullt af áhugaverðum sögum 
til að lesa. Mig dreymir um 
að verða endurskoðandi. Ég 
vil verða endurskoðandi því 
ég hef gaman af að vera í 
bankanum. Ég hef gaman af 
bönkum, ég hef gaman af að 
taka á móti peningum 
annarra. Ég er best í blaki og 
hef áhuga á þeirri íþrótt.“ 

Lukwago Shafic
Skurðlæknir
„Ég er nemandi í ABC 
skólanum. Að námi loknu 
vil ég verða skurðlæknir því 
ég hef meiri áhuga á 
vísindum en öðrum grein-
um. Þegar ég fer í fram-
haldsnám lofa ég að standa 
mig vel í líffræði og eðlis-
fræði svo ég verði farsæll í 
lífinu. Ég hef áhuga á 
vísindum því ég hef gaman 
að því að sjá lækna bjarga 
sjúklingum og ég trúi því að 
ég muni gera það.“ 

Nampiima Catherine
Flugmaður
„Ég er í sjöunda bekk og ég 
er hrifnust af félagsfræði og 
ef ég vex úr grasi og klára 
framhaldsskólann vil ég 
verða flugmaður. Ástæðan 
fyrir því er að flugmenn fara 
frá einu landi til annars og 
fá heilmikla peninga fyrir 
það.“

Nalwoga Rehema
Lögfræðingur
„Ég er hrifin af tveimur 
fögum, ensku og félagsfræði. 
Í framtíðinni vil ég verða 
lögfræðingur. Þeir gera góða 
hluti fyrir landið því þeir 
handtaka þá sem brjóta 
reglurnar og setja þá í 
fangelsi og þá vinna þeir 
fyrir ríkisstjórnina og hindra 
aðra í að fremja glæpi.“

Namayamja Bena 
Læknir
„Ég vil verða læknir. Ég er 
hrifinn af vísindum því 
læknar læra mikið af þeim. 
Ég vil verða læknir því 
læknar bjarga lífum. Ég 
hrífst af læknum því þeir 
bjarga lífum og eru hreinir. 
Ég sá eitt sinn lækni sem 
sinnti mömmu minni þegar 
hún var veik. Þess vegna vil 
ég verða læknir.“

Kirumira Dissan
Flugmaður 
„Ef ég vex úr grasi vil ég 
verða flugmaður því þeir fá 
mikla peninga og ég stend 
mig best í stærðfræði og 
félagsfræði. Ég les mikið svo 
ég fái góðar einkunnir í 
öllum fögunum og ég vil 
ferðast til annarra landa. Ég 
vil vita meira um flugvélar 
og ég mun fara vel með 
þekkinguna.“
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Nayiga Ruth
Læknir
„Ég vil verða læknir. Einn 
skurðlæknir sá vel um 
mömmu mína þegar hún 
var á spítala. Skurðlæknir-
inn var góður, nærgætinn og 
hjálpsamur. Ég stend mig 
best í vísindum.“

Nakayima Margret
Hjúkrunarkona
„Ég er í sjöunda bekk og er 13 
ára gömul. Ég vil verða 
hjúkrunarkona í fram-
tíðinni. Einn daginn fór ég á 
spítalann og mér var sinnt 
af hjúkrunarkonu. Það voru 
margir sjúklingar á spítal-
anum. Ég fékk áhuga á að 
verða hjúkrunarkona og 
ætla að leggja hart að mér til 
að verða það. Ég er best í 
stærðfræði og hef áhuga á 
faginu.“

Kyalisiima Julianah
Verkfræðingur
„Ég er í sjöunda bekk og er 13 
ára gömul. Ég vil verða 
verkfræðingur. Ástæðan fyrir 
því er sú að ég á systur sem 
er verkfræðingur og hún fær 
mikinn pening fyrir. Ég 
stend mig best í ensku, 
félagsfræði, stærðfræði og 
raungreinum.“

Lwanga Cyrus
Endurskoðandi
 „Í framtíðinni vil ég verða 
endurskoðandi því þá þéna 
ég mikla peninga. Ég hef 
meiri áhuga á stærðfræði en 
öðrum fögum en ég stend 
mig vel í þeim öllum. Þegar 
ég raungeri drauminn minn 
og fæ fullt af pening mun ég 
byggja stórt hús. Megi guð 
hjálpa mér.“

Kuteesa Godswill
Skurðlæknir
„Ég er nemandi í ABC 
skólanum í Kasangati. Í 
framtíðinni vil ég verða 
skurðlæknir. Ég er hrifin af 
því hvað skurðlæknar þéna 
mikinn pening. Ef ég vil 
verða skurðlæknir verð ég að 
standa mig vel í stærðfræði 
og raungreinum.“

Namugenyi Angella
Læknir
 „Ég er í sjöunda bekk. Ég 
legg hart að mér til að 
raungera mín markmið. Ég 
vil verða læknir í fram-
tíðinni. Ég verð að standa 
mig vel í raungreinum og 
stærðfræði en ég á í erfið-
leikum með þau fög. Ef ég 
verð læknir verð ég ham-
ingjusöm. Ég vil bjarga lífum 
svo fólk geti lifað betra lífi. 
Einn daginn fór ég á spítala 
og sá lækna að störfum. Ég 
dáðist að þeim. Frá þeim 
degi hef ég viljað verða 
læknir.“

Mutoro Savidur
Læknir
„Ég er í sjöunda bekk og er í 
ABC skólanum. Ég legg hart 
að mér til að geta átt góða 
framtíð. Ég legg mest á mig í 
raungreinum því ég hef séð 
marga vísindamenn sem 
eru ríkir í Úganda, eins og 
læknar,  hjúkrunarfræðingar 
og verkfræðingar. Ég vil 
verða læknir í framtíðinni 
og ástæðurnar fyrir því eru 
eftirfarandi: 1) Í Úganda er 
ekki nóg af læknum. Á 
heilsugæslunni er bara einn 
læknir. 2) Fólk lætur lífið á 
spítölum því það er of mikið 
að gera fyrir einn lækni sem 
þarf alltaf að flakka á milli 
og sumt fólk fær ekki 
aðhlynningu. Því segi ég að 
það er mikill læknaskortur í 
Úganda.“

D r a u m a r  í  Ú g a n d a
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ABC barnahjálp styrkir Marita fræðsluna varðandi for-
varnir fyrir fimmtu bekkinga. Þar er ekki fjallað um 
vímugjafa heldur er lögð áhersla á mikilvægi þess að setja 
sér markmið í lífinu og virða óskir foreldra. 

Til er svokallað sykurpúðapróf og í því eru fjögurra ára 
gömul börn látin sitja í stól og fyrir framan þau er einn 
sykurpúði. Ef þau geta beðið róleg í fimmtán mínútur áður 
en þau borða hann fá þau annan sykurpúða að launum. 

Tilraun þessi er rúmlega 40 ára gömul og rannsóknir sýna 
að þau börn sem gátu beðið í fimmtán mínútur án þess að 
borða sykurpúðann hefur vegnað betur í lífinu en þau sem 
gátu ekki beðið með að borða hann. „Þetta segir okkur að 
þau börn sem gátu beðið höfðu eitthvað upplag og ein-
hvern sjálfsaga til að geta sett sér markmið,“ segir Magnús 
Stefánsson, framkvæmdarstjóri Marita fræðslunnar. 

Viðtal við Magnús Stefánsson, 
framkvæmdarstjóra 
Marita fræðslunnar

■  Magnús að undirbúa fyrirlestur fyrir fimmtubekkjar nemendur.

Markmiða-
drifið líf

Marita fræðsla – Þakkarbréf frá foreldrum
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Hent í djúpu laugina
Marita fræðslan byrjaði á Íslandi 
árið 1997. Lögreglan á höfuðborgar-
svæðinu var að leita að einhvers konar 
forvörn inn í grunnskólann vegna 
mikillar neyslu hjá unglingum. Fyrst 
um sinn var starfið bara fyrir 9. bekk 
og foreldra nemenda. Magnúsi var 
boðið að koma að þessu verkefni árið 
2000. „Þá var ég með málningarfyrir-
tæki sem var að gera góða hluti. En ég 
ákvað bara að athuga með þetta,“ segir 
Magnús þegar hann rifjar upp fyrstu 
kynni sín af Marita fræðslunni. 

Magnús gat fylgst með nokkrum 
fyrirlestrum áður en honum var bein-
línis hent út í djúpu laugina þegar 60 
nemendur biðu eftir fyrirlestri einn 
daginn í Austurbæjarskóla. Kringum-
stæður voru á þann veg að hann þurfti 
að taka við keflinu þar sem forvarnar-
fulltrúinn hafði hætt störfum og 
Marita fræðslan var að ganga vel og 
vinna sér inn góðan orðstír í skólum 
landsins. 

Magnús ákvað að gera heimildar-
mynd um stöðu íslenskra ungmenna 
hvað neyslu á vímugjöfum varðaði. 
Magnús komst að því að forveri hans 
í starfinu hafði þegar byrjað að taka 
upp viðtöl og þá var hægt að vinna út 
frá því. „Þar voru viðtöl við virka fíkla 

og undirtónninn í Marita fræðslunni 
varð að þegar þú ert orðinn fíkill 
þá ertu aldrei öruggur,“ segir hann. 
Heimildarmyndin heitir „Hættu áður 
en þú byrjar“ og hún hefur aldrei 
verið aðgengileg almenningi. Árið 
2007 gerði Magnús svo mynd sem 
snéri að jákvæðri forvarnarfræðslu 
fyrir miðstigið í grunnskóla. 

ABC styrkir fimmtu bekkjar 
fræðslu
ABC barnahjálp styrkir Marita um 
fimmtu bekkjar fræðslu í forvörnum. 
„Af öllu því sem Marita fræðslan er að 
gera þá finnst mér fimmtu bekkjar 
starfið eitt það mikilvægasta. Þetta 
er fyrst og fremst skemmtilegur 
og áhugaverður fyrirlestur,“ segir 
Magnús. Í þeirri fræðslu er greint frá 
„sykurpúðaprófinu“ og heimildar-
mynd um Jón Jósep Snæbjörnsson, 
betur þekktur sem Jónsi í Svörtum 
fötum, er sýnd. „Ég fékk hugmynd 
um að gera heimildarmynd um Jónsa 
söngvara af því að ég vissi að hann 
sem ungur maður hefði sagt algerlega 
nei við vímugjöfum. Ég vissi einnig 
að hann hefði lent í þannig kringum-
stæðum að honum stóðu vímugjafar 
til boða. Ég tók þriggja tíma viðtal við 
hann og vann úr því handrit að stutt-

mynd. Ég sá fram á að 
það myndi kosta mikinn pening að 
búa til slíka mynd með leikurum og 
öllu tilheyrandi. Þá datt mér í hug að 
blanda SIMS leik inn í þetta.“

Að blanda SIMS leik inn í heim-
ildarmynd er enginn hægðarleikur 
og þurfti Magnús að sækja um leyfi 
ásamt því að senda handritið á ensku. 
Það gekk allt eftir og er myndin enn 
sýnd í dag í fyrirlestrunum fyrir 
fimmtu bekkinga. „Sú mynd snýst 
ekki um eiturlyf eða áfengi. Þetta 
snýst meira um að eiga drauma, setja 
sér markmið og vinna í þeim. Ekki 
bíða eftir því að eitthvað gerist“, segir 
Magnús. Í myndinni er sýnt frá því 
þegar Jónsi ákveður að verða tón-
listarmaður og leggur mikið á sig til 
að láta þann draum rætast. Hún endar 
á því augnabliki þegar hann tekur þátt 
í Eurovision. Þar er líka sýnt hvernig 
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foreldrar þurfa oft að taka óvinsælar 
en nauðsynlegar ákvarðanir þegar 
velferð barna þeirra er í fyrirrúmi. „Að 
notast við SIMS leik var bara jákvætt 
þar sem fræðslan kemur inn á tölvu-

notkun meðal annars. Þetta er fræðsla 
sem mér finnst ótrúlega mikilvæg en 
skólarnir vilja helst ekki kaupa þar 
sem meira er einblínt á unglingana. 
Það á að stoppa unglingana en for-
varnir byrja miklu fyrr. Þess vegna er 
svo dýrmæt þessi aðstoð sem við fáum 
frá ABC með þetta starf. Það er alþjóð-
legt að markmiðadrifið líf er líklegra 
til árangurs. Það erum við að vinna 
með fimmtu bekkingum og svo er 
núna komið starf fyrir sjöttu bekkinga 
og það er hrein og klár tölvu- og net-
fræðsla,“ segir Magnús. 

Einnig er eineltisfræðsla með 
Páli Óskari Hjálmtýssyni sem byrjar 
í sjöunda bekk en stundum er hún 
kynnt í fimmta bekk og einnig í 
tíunda bekk. „Fíkniefnafræðslan er 
bara fyrir unglingastigið og svo eru 
foreldrar alltaf fræddir. Lykillinn að 
góðum árangri er að fræða foreldrana 
því þeir setja reglurnar. Þeir ráða þegar 
uppi er staðið.“

Góður árangur en lítill 
stuðningur
Á 8 ára tímabili kom Marita fræðslan 
alltaf tvisvar sinnum á hverjum 

vetri til Skagafjarðar. „Þar náðist að 
snúa neyslu sem var yfir meðaltali á 
landinu langt undir meðaltal á þessu 
tímabili.“ segir Magnús og bendir á 
að krakkarnir þar hafi tiltekið Marita 
fræðsluna sem aðal áhrifavaldinn 
þar. Lítið fjármagn er í gangi og For-
varnarsjóðurinn sniðgengur Marita 
fræðsluna. „Það virðist vera hugsað 
þannig að starf sem gengur vel og er 
nokkuð sjálfbært þurfi ekki aðstoð. 
Það er skiljanlegt upp að vissu marki 
að taka grasrótarstarfi með fyrir-
vara en Marita fræðslan hefur verið í 
stöðugum uppgangi í 18 ár og það ber 
að taka starfsemina alvarlega,“ segir 
hann. Bindindissamtökin IOGT hafa 
verið samstarfsaðili síðan árið 2009 og 
gert það að verkum að hægt er að selja 
skólum fræðslu á viðráðanlegu verði.

Magnús er með skrifstofu í Brautar-
holti og þar vinnur hann með ungu 
fólki allt upp að 25 ára aldri, meðal 
annars til að hjálpa þeim að hætta 
neyslu. Það er undir Marita fræðslunni 
og hér fá foreldrar einnig ráðgjöf. 
„Þetta kemur munn frá munni en ég 
auglýsi ekkert sjálfur.“
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