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Það er til fullt af góðu fólki í heim-
inum. Fólki sem vill öðrum vel og 
gleðst þegar vel gengur hjá þeim og 
finnur til samkenndar þegar illa 
gengur. Í þessu tölublaði er rætt við 
fólk sem á þetta sameiginlegt og 
eldsneytið, það sem knýr þetta góða 
fólk til góðra verka, er kærleikurinn og 
manngæskan. Mörg lifum við í þeirri 
trú að ef við komum vel fram við 
náungann þá munu góðir hlutir sækja 
okkur heim. Nú, ef það virkar ekki 
þannig þegar allt kemur til alls þá 
höfum við engu tapað með því að hafa 
mannkærleikann að leiðarljósi í 
gegnum lífið sjálft. Í það minnsta hef 
ég engan hitt sem að kvöldi dags 
iðrast þess að hafa komið vel fram við 
aðra og rétt hjálparhönd þegar þess 
hefur verið þörf. 

Þvert á móti þá er dásamlegt að 
eiga þátt í því að koma góðum hlutum 
til leiðar þó svo að árangurinn sé ekki 
alltaf sýnilegur undir eins. Það þarf 
ekki að básúna hvað maður hefur gert 
gott. Það þarf ekki endilega nokkur 
maður að vita af því ef við bara trúum 
og treystum að með hverju góðu sem 
við gerum verður heimurinn örlítið 
betri staður. Er það ekki einmitt það 
sem við viljum kenna börnunum 
okkar? Besta leiðin til að kenna 
börnum er að vera þeim gott fordæmi 
bæði í orði og á borði. Þreytumst því 
ekki að gera það sem gott er.

Njótið blaðsins lesendur góðir og 
gleðilega hátíð!

Malín Brand

■  Malín Brand
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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



Svona voru fyrstu kynni mín af Verði Leví þar sem ég 
heimótti hann á skrifstofu Samhjálpar í Kópavoginum. Það 
er svo gaman að hitta fólk sem maður veit ekkert um, annað 
en það að ABC tengir okkur saman. Það var því algjör 
tilviljun að við skyldum byrja á að ræða um þetta sameigin-
lega áhugamál okkar - mótorhjól! 

Vörður Leví var forstöðumaður Fíladelfíu í 17 ár áður en 

hann hóf störf hjá Samhjálp. Þar á undan var hann prestur 
á Akureyri í önnur 17 ár. „Eftir þrjátíu og fjögur ár sem 
prestur hugsaði ég með mér að nú væri tími til að breyta til 
og eiginlega róa sig niður. Það var svona hugmyndin. Fara 
aðeins að slaka á,“ segir Vörður Leví sem tók við starfi 
framkvæmdastjóra Samhjálpar fyrir tæpum fimm árum. 
Ekki gekk sú áætlun upp hjá Verði Leví að fara eitthvað að 

Hann er reffilegur á mótorhjólinu sínu, silfruðu Harley Davidson Road King Classic frá árinu 2003. Hann 
er í mótorhjólaklúbbi sem hann stofnaði og hefur síðastliðinn áratug gert ýmislegt til að breyta og bæta 
ásýnd mótorhjólafólks. Vörður Leví Traustason er sá sem um ræðir og hann gegnir stöðu 
framkvæmdastjóra Samhjálpar. Mótorhjólaklúbburinn sem minnst var á hér að framan kallast 
Trúboðar og tilheyra meðlimir hans Hvítasunnukirkjunni Fíladelfíu og fleiri kirkjum. Á sama tíma og 
markmið klúbbfélaga er að breiða út fagnaðarboðskap Biblíunnar vilja þeir vera fyrirmynd í 
umferðinni og stuðla að bættri umferðarmenningu meðal mótorhjólafólks.  

■  Vörður Leví Traustason
framkvæmdastjóri Samhjálpar
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slaka á. „Svo gerist það þegar ég var að vinna uppsagnar-
frestinn hjá Fíladelfíu að framkvæmdastjórinn hér hætti 
skyndilega og ég var beðinn um að hlaupa í skarðið tíma-
bundið. Ég fann, um leið og ég kom inn á skrifstofuna, að ég 
væri kominn heim,“ segir Vörður Leví. 

Hann finnur sig vel í starfinu hjá Samhjálp og nýtur þess 

til fulls að takast á við alla þá spennandi hluti sem unnið er 
að hjá Samhjálp alla daga. Það er engin lognmolla í kringum 
þennan mann, manninn sem ætlaði að fara að slaka á!

Hlaðgerðarkot tekur á sig mynd
Árið 2015 var haldin landssöfnun fyrir Samhjálp en á meðal 
þess sem Samhjálp gerir er að reka meðferðarheimili. Eitt 
þeirra er Hlaðgerðarkot sem staðsett er í Mosfellsdal. 
Hlaðgerðarkot er elsta starfandi meðferð landsins, eins og 
fram kemur á vefsíðu Samhjálpar en það hefur verið 
starfrækt samfellt í tæp 45 ár, eða frá árinu 1974. Þar geta 30 
manns verið í meðferð og tekur meðferðin alla jafna um 
þrjá mánuði. Húsakynnin í Hlaðgerðarkoti voru orðin æði 
döpur og því var brugðið á það ráð að halda landssöfnun til 
að hægt væri að endurnýja húsakostinn. „Við ákváðum að 
gera eitthvað sem við höfðum aldrei gert áður og það var 
landssöfnun í beinni útsendingu í sjónvarpi. Stöð 2 sagði já 
við okkur en þeir höfðu aldrei gert þetta áður svo öll vorum 
við að þessu í fyrsta skipti,“ útskýrir Vörður Leví. Söfnunin 
gekk stórvel. Útsendingin var í þrjár og hálfa klukkustund og 
var í beinni útsendingu úr sal í Hörpu sem lánaður var án 
endurgjalds. Á þessari kvöldstund söfnuðust 85 milljónir 
króna.

„Nú erum við búin að byggja húsið og tökum nýja húsið í 
notkun í nóvember eða desember. Svo munum við taka 
hluta af gamla húsinu og endurnýja hann. Svo munum við 
taka elsta húsið, rífa það og byggja nýtt. Þá getum við fjölgað 
meðferðarplássum. Þetta verður gríðarleg breyting,“ segir 
Vörður Leví. 

Með hjarta fyrir fólki
Áður en Vörður Leví gerðist prestur starfaði hann í tæp 
fjórtán ár sem lögregluþjónn á Akureyri. Hann hefur því alla 
tíð fengist við störf sem snúa að fólki og oftar en ekki fólki 

■ Vörður Leví og Ester Karin Jacobsen eiginkona hans

■  Vörður Leví ásamt Thelmu Hrönn barnabarni sínu
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sem þarf á aðstoð að halda. „Ég hef hjarta fyrir fólki og mig 
langar að hjálpa fólki. Ég hef alltaf haft hjarta fyrir þeim sem 
minna mega sín og þeim sem hafa misstigið sig. Það er svo 
gott að geta hjálpað þeim aftur á beinu brautina,“ segir hann. 

Í gegnum tíðina hafa fíkniefna- og áfengissjúklingar 
leitað til Varðar Leví og konunnar hans þannig að þau finna 
sig á heimavelli í þessu starfi. Foreldrar Varðar voru líka í 
kirkjunni og var hann alinn upp við þá hugsun að maður 

skyldi aldrei þreytast á að hjálpa öðrum. „Ég man eftir því í 
uppeldinu að rónarnir voru oft að koma og fá graut hjá 
mömmu og svona,“ segir hann. Vörður Leví er sannfærður 
um að trúin og kærleikurinn sé sterkasta aflið þegar kemur 
að því að rétta náunganum hjálparhönd. „Ég held að 
kærleikur Krists sé það sem knýr mann áfram til að hjálpa 
þeim sem hafa misstigið sig. Það að sjá fólk rísa upp, upplifa 
nýtt líf, upplifa friðinn og gleðina knýr mann áfram.“

■  Vörður Leví á góðri stundu
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Með ABC í þrjátíu ár 
Vörður Leví og fjölskylda hans hafa fylgt ABC barnahjálp allt 
frá upphafi. Þau þekkja vel til hjónanna Guðrúnar Margrétar 
Pálsdóttur og Hannesar Lentz sem voru á meðal þeirra sem 
stofnuðu ABC árið 1988. „Við fylgdumst vel með því þegar þau 
stofnuðu ABC og höfum verið stuðningsaðilar nokkurn 
veginn frá upphafi,“ segir Vörður Leví. Hann segist ekki 
undrandi á því hversu vel ABC hefur vaxið og dafnað. „Þegar 
Guð leggur eitthvað í brjóst einhvers, eins og Gunnu Möggu, 
þá er Guði ekkert ómáttugt og það sér maður líka hér í starfi 
Samhjálpar. Ef maður fylgir því sem Guð er að segja manni 
þá eru engar hindranir og þá ganga hlutirnir upp. Þetta er 
það sem við höfum bæði séð í starfi Samhjálpar og ABC, 
hvernig Guð ryður leiðir, opnar nýjar dyr og nýja mögu-
leika,“ segir hann. Séu hvatirnar að baki ekki eigingjarnar 
heldur mótaðar af kærleika þá gangi hlutirnir upp. 

„Ef fólk sem er í brúnni hefur traust á Guði þá stendur 
ekki á Guði að gera hlutina. Það erum yfirleitt við sem 
stoppum. Við setjum upp hindranirnar. Það er vantrúin 
okkar sem setur okkur skorður,“ segir Vörður Leví. 

Eitt barn fyrir hvert barn
Þau eru fjölmörg, börnin sem Vörður Leví og fjölskylda hafa 
stutt til náms. Þau hafa ekki haldið sig við eitthvert ákveðið 
land heldur falið ABC að velja börnin fyrir þau. „Við hjónin 
eigum fjögur börn og tólf barnabörn. Við ákváðum að styrkja 
fjögur börn, eitt fyrir hvert barna okkar og þannig höfum við 
gert þetta öll þessi ár.“ Þau hafa því fylgst með mörgum 
börnum fara í gegnum allt námið. Þegar börnin ljúka námi 
fá þau ný börn til að styrkja. Börn þeirra hjóna höfðu alltaf 
áhuga á að fylgjast með börnunum sem fjölskyldan hefur 
styrkt og þegar þau voru yngri voru stuðnings börnin oft 

jafnaldrar þeirra. „Það er algjörlega dásamlegt að fylgjast 
með þeim ljúka námi og að fá að vera með í því sem Guð er 
að gera. Það að geta styrkt börn til náms er auðvitað 
stórkostlegt. Maður hugsar oft um hvað þessi börn væru að 
gera ef þau væru ekki styrkt til náms. Væru þau í einhverju 
neikvæðu? Það er góð tilfinning að vita af þeim vera að gera 
eitthvað jákvætt og uppbyggilegt.“

Vörður Leví segist sannfærður um mikilvægi þess að vera 
hluti af einhverri stærri heild. „Ég er að gera eitthvað með 
mínu litla, svona eins og litli drengurinn sem gaf Jesú nestið 
sitt. Þar voru fimm þúsund manns og þarna var þessi 
drengur með fimm brauð og tvo fiska. Lærisveinn spurði 
hvernig það gæti verið nóg fyrir svo marga. En fyrir Jesú var 
þetta nóg og það er einmitt þetta að það litla sem ég hef, sem 
er kannski bara nestið mitt og nóg fyrir mig, en fái ég að 
deila því og leggja í hendur Jesú þá getur það orðið þúsund-
um til blessunar. Það getur haft margföld áhrif. Þúsundkall-
inn minn getur margfaldast í fleiri þúsundkalla,“ útskýrir 
Vörður Leví. 

Hann hefur vissulega komið víða við í prestsstörfum 
sínum og ABC hefur oft skotið upp kollinum á hinum 
ótrúlegustu stöðum. Hann rifjar upp þegar hann jarðaði eitt 
sinn gömul hjón sem létust með skömmu millibili. Þau 
höfðu styrkt ABC frá upphafi. „Það síðasta sem gamli 
maðurinn sagði við son sinn áður en hann dó var: Ekki 
gleyma börnunum okkar hjá ABC þegar ég dey. Ekki hætta að 
styðja þau. Þannig að sonur hans tók við. Það er akkúrat 
þetta sem við þurfum að muna. Látum þetta ganga. Ekki 
gefast upp. Þó svo að ég falli frá þá er svo mikilvægt að 
einhver taki við. Gefum Jesú nestið okkar,“ segir Vörður Leví 
Traustason framkvæmdastjóri Samhjálpar og mannvinur.
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Velkomin í Fíladelfíu
- kirkju í hjarta Reykjavíkur

- Sunnudagssamkomur 
- Barnastarf 

- Unglingastarf 
- Ung fullorðnir 
- Eldri borgarar 
- Alþjóðakirkja 

og svo miklu meira

filadelfia.is

Unglingas
tarf

Reykjavík

International
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Þau eru kölluð „brickslaves“ eða 
múrsteinaþrælar, börn og fullorðnir sem eru 
neydd til að vinna langa, heita vinnudaga við 
múrsteinaframleiðslu í Pakistan. Þau eru í raun 
hneppt í ánauð vegna skulda við 
verksmiðjueigendur, skulda sem þau ná aldrei að 
greiða til fulls. Börnin taka við skuldum foreldra 
sinna og fá fæst þeirra að ganga í skóla. 

„Ef þú fæðist þarna munt þú sennilega deyja þarna líka.“ Í 
múrsteinaverksmiðjunum fær starfsfólkið svo hrikalega lág 
laun að flestir þurfa að fá lán hjá verksmiðjueigendunum til 
að ná endum saman. Fyrir vikið er fólkið fast í þessari 
erfiðisvinnu fyrir lífstíð og skuldirnar fylgja einni kynslóð til 
annarrar. „Við köllum þetta skuldaþrældóm eða bonded 
labour,“ útskýrir Saba Wallace. 

Saba Wallace ólst upp í norðausturhluta Pakistans. Hún 
hefur meðal annars unnið að mannréttindamálum í 
Pakistan en býr núna í Svíþjóð. 

Hún segir að múrsteinaverksmiðjurnar séu stór hluti af 
atvinnustarfsemi í norðausturhluta Pakistans, rétt eins og í 
Indlandi og Kína. Í Pakistan eru sennilega um 18.000 slíkar 
verksmiðjur og í Punjab héraði einu eru þær um 8000 
talsins. 

Samkvæmt Global Slavery Index 2016 er áætlað að 2,1 
milljónir Pakistana séu hnepptar í þrældóm en engar 
áreiðanlegar upplýsingar eru til um hversu margir þeir eru 
sem vinna í múrsteinaverksmiðjunum.

175 krónur á dag
Sem fyrr segir eru launin í verksmiðjunum með eindæmum 
lág. Samkvæmt Rasta Foundation er algengt að sex til sjö 
manna fjölskylda sem vinnur tólf tíma á dag fái greiddar 
200 pakistanskar rúpíur á dag en það samsvarar um 175 
íslenskum krónum. 

„Launin eru það lág að þau duga ekki fyrir mat og flestir 
starfsmennirnir eru vannærðir. Hver og einn þarf 2000 
kaloríur á dag til að vaxa og dafna en margir af múrsteina-
þrælunum þurfa láta sér nægja 700 kaloríur á dag,“ segir 
Wallace. „Ef eitthvað kemur upp á innan fjölskyldunnar, 
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barn fæðist, einhver veikist og þarf á lyfjum að halda eða ef 
andlát verður innan fjölskyldunnar þá eru ekki til peningar 
til að standa straum af aukakostnaði. Eini möguleikinn í 
stöðunni er að fara til verksmiðjueigandans og biðja hann 
um lán. 

Vandinn er sá að starfsfólkið getur ekki með nokkru móti 
endurgreitt lánið. Skuldirnar stækka og fylgja einni kynslóð 
til þeirrar næstu. „Hvert það barn sem fæðist inn í þetta 
kerfi, fæðist skuldum vafið. Þegar barnið verður fjögurra eða 
fimm ára gamalt byrjar það að vinna í verksmiðjunni með 
foreldrum sínum. Það hef ég margoft séð með eigin augum,“ 
segir Wallace. 

Skortur á hreinu vatni
Í verksmiðjunum eru múrsteinarnir brenndir í stórum 
ofnum. Vinnan fer fram utandyra, án tillits til veðurs. Á 
sumrin getur verið gríðarlega heitt, eða á milli 40 og 50 
gráður. Unnið er allar stundir dagsins á meðan birtu nýtur 
við, oftast tólf tíma á dag. Starfsfólkið býr í skúrum í 
nágrenni verksmiðjanna og hefur ekki aðgang að rennandi 
vatni. Skorturinn á hreinu drykkjarvatni er mikill. Í mörg-
um tilvikum er fólk tilneytt til að drekka sama vatn og dýrin 
og það eykur hættuna á ýmsum sjúkdómum og þar af 
leiðandi þörfinni fyrir lyf, læknisaðstoð og frekari lánum. 

„Hvort sem menn eru kristnir eða hindúar eiga þeir erfitt 
uppdráttar í pakistönsku samfélagi. En þetta snýst ekki 
eingöngu um trúarbrögð heldur líka um stétt og fátækt. Ef 
þú ert bæði kristinn og úr lægstu stétt samfélagsins, og þar 
að auki múrsteinaþræll, þá kemstu ekki neðar í samfélag-

inu. Þú nýtur engra réttinda og fólk getur unnið þér mein án 
þess að það hafi nokkrar afleiðingar í för með sér,“ segir 
Wallace. „Að yfirgefa verksmiðjuna eða leita sér að annarri 
vinnu er nánast ómögulegt. Verksmiðjueigendurnir  starfa 
náið með lögreglunni og yfirvöldum á svæðinu. Reyni 
einhver að yfirgefa verksmiðjuna verður sá hinn sami sóttur 
af lögreglunni sem kemur aftur með hann.

Börnin ganga ekki í skóla
Fæst barna múrsteinaþrælanna fá tækifæri til að ganga í 
skóla. Sumir verksmiðjueigendanna leggja blátt bann við 
skólagöngu. Í mörgum fjölskyldum er menntun ekki í 
forgangi. „Það er svo margt annað sem gengur fyrir. Hjá 
fjölskyldunum snýst þetta fyrst og fremst um að eiga mat 
þann daginn. Lífskjörin koma síðar. Svo er kannski hægt að 
fara að hugsa um menntun,“ segir Wallace. 

Eftir sem áður telur hún sjálf að menntun sé lykillinn að 
því að hjálpa múrsteinabörnunum í átt að bærilegri tilveru. 
„Sá sem lærir hvernig samfélagið virkar getur farið að 
gagnrýna það. Samfélagið gerir ekki ráð fyrir að börnin fái 
menntun. Jafnvel verksmiðjueigendurnir þurfa á menntun 
að halda. Þeir þurfa að átta sig á að starfsfólkið öðlast betri 
grunn auk þess sem þeir fá meira út úr starfsfólkinu.“

Það eru fleiri samtök sem vinna að því að hjálpa börnum 
sem eru í þrælkun. „Ég neita að trúa að þetta sé ekki hægt. 
Það hlýtur að vera til leið til að hjálpa þeim til betra lífs,“ 
segir Saba Wallace að lokum. 

Texti: Eva Ruderstam
Íslensk þýðing: Malín Brand
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Oddur Björn Tryggvason er blaðamaður að mennt 
og á heiðurinn af þessu ágæta blaði sem þú, 
lesandi góður, heldur nú á. Í þrjú ár hefur Oddur 
ritstýrt blaðinu og nú er vel við hæfi að birta 
viðtal við hann í fyrsta tölublaðinu þar sem 
ritstjórn er í höndum annars blaðamanns. 

Blaðamenn eru sannarlega í hinum ýmsu störfum og fást 
við margvísleg mál. Sum hver eru ekki kræsileg og er það 
staðreynd að neikvæðar fréttir eru þær fréttir sem meiri-
hluta tíma hins almenna blaðamanns er varið í. Oddur 
hefur aldrei haft áhuga á því að elta uppi krassandi frétta-
mál þar sem hulunni er svipt af einhverju hrikalegu. Hann 
vill koma sögum fólks á framfæri. „Helst vil ég einblína á 
eitthvað jákvætt. Það er svo margt gott sem fólk gerir eins og 
kemur fram í ABC blöðunum. Það er gaman að hafa getað 
komið því á framfæri á einhvern hátt og skráð þessar sögur,“ 
segir Oddur og bendir á að þó upplag blaðsins sé ekki stórt þá 
geti allir sem áhuga hafa á nálgast blaðið á rafrænu formi 
gegnum vefsíðu ABC. 

Viðloðandi ABC í um áratug
Árið 2009 hóf ABC skólinn göngu sína og var Oddur í hópi 
fyrstu nemenda skólans en nemendur voru 21 talsins og 
útskrifuðust vorið 2010. Meginmarkmið skólans var að 
mennta þá sem áhuga höfðu á þróunaraðstoð og því að 
hjálpa öðrum. Hluti þessa fyrsta hóps fór að námi loknu til 
ABC í Kenýa í vettvangsferð og í þá ferð fór Oddur. Hann er 
þakklátur fyrir það sem hann lærði í skólanum og segir að 
námið hafi nýst vel allar götur síðan. 

Þetta voru þó ekki fyrstu kynni Odds af starfsemi og 
hugmyndafræði ABC því þegar hann var lítill og ABC 
tiltölulega nýtt af nálinni styrkti mamma hans barn til 
náms í gegnum samtökin. „Ég man eftir bréfum og mynd-
um sem mamma sýndi mér af stúlkunum sem hún styrkti. 
Þær voru fleiri en ein. Ætli hún hafi ekki fylgt þremur 
stúlkum í gegnum námsferilinn á Filippseyjum.“ 

Í apríl síðastliðnum fóru þau Oddur og Laufey Birgisdóttir, 
framkvæmdastjóri ABC, til Úganda en þar hefur farið fram 
öflugt starf á vegum ABC og samstarfsaðila síðan árið 1993. 
ABC Children’s Aid Uganda rekur níu skóla í Kitetika og 
Rackoko í nánu samstarfi við hjónin Francis og Trudy Odida. 
Í tilefni þess að ABC fagnar þrjátíu ára afmæli á þessu ári fór 
Oddur með til að taka viðtöl bæði við skjólstæðinga og 
starfsmenn ABC þar ytra. Fyrsta daginn mættu þau í 
skólann og var tekið afskaplega vel. „Það sem blasir við 
manni þegar maður kemur er þessi ótrúlega lífsgleði 
nemenda. Við byrjuðum á að heimsækja leikskólann og 
krakkarnir voru svo glaðir. Við fórum inn í kennslustofurn-
ar og krakkarnir eru svo fróðleiksfúsir og þægir. Það er 
mikill og góður agi þarna,“ útskýrir Oddur. 

Þau fóru því næst í grunnskóla í Kasangati (við Kitetika), 
sem er í um 16 kílómetra fjarlægð frá miðborg Kampala, 
höfuðborg Úganda. „Þar voru allir voðalega spenntir að sjá 
okkur og það var sungið í hverri stofu sem við komum inn í 

„Ótrúlega 
jákvæð 
hringrás“

Viðloðandi ABC í um áratug
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Akranes

Gámaþjónusta Vesturlands ehf.

Akureryi

Betri stofan ehf.

Steypustöð Akureyrar ehf.

Samvirkni ehf.

Vorhus ehf.

J.P. Múrverk ehf.

Bíldudalur

Hafkalk ehf.

Blönduós

Húnavatnshreppur

N1 píparinn ehf.

Bolungarvík

Bolungarvíkurkaupstaður

Borgarnes

Borgarbyggð

Landnámssetur Íslands ehf.

Matstofan ehf.

Dalvík

Sæplast Iceland ehf.

Egilsstaðir

Minjasafn Austurlands

Miðás ehf.

Kæli- og frystiþjónusta Heimis ehf.

Bókráð, bókhald og ráðgjöf ehf.

Skrifstofuþjón Austurlands ehf.

Garðabær

Engilbert Ó H tannlæknastofa  sf.

Geislatækni ehf.

Vörukaup ehf.

Gunnar & Trausti-Merkismenn ehf.

GJ bílahús ehf.

Garður

Benni pípari ehf.

Grindavík

Cactus veitingar ehf. 

- Salthúsið veitingastaður

Hafnarfjörður

DS lausnir ehf.

PH smíði ehf.

Umbúðamiðlun ehf.

Fínpússning ehf.

Hafnarfjörður

Solon Bistro ehf.

Aflhlutir ehf.

Viking Life-Saving á Ísl ehf.

MEDOR ehf.

Rafgeymasalan ehf.

H-Berg ehf.

VR-5 ehf. / Vélarás

Ópal Sjávarfang ehf.

Héðinn Schindler lyftur hf.

PH-verk ehf.

VSB-verkfræðistofa ehf.

Hofsós

Íslenska fánasaumastofan ehf.

Hrísey

Hrísiðn ehf.

Húsavík

Saltvík ehf.

Víkurraf ehf.

Hveragerði

Múrþjónusta Helga Þorsteinssonar hf.

Hvolsvöllur

Eldstó ehf.

Hellishólar ehf.

Byggðasafnið í Skógum

Höfn í Hornafirði

Uggi SF - 47 ehf.

Rósaberg ehf.

Ísafjörður

GG málningarþjónusta ehf.

Keflavíkurflugvöllur

Suðurflug ehf.

Kópavogur

Arnarljós slf.

Loft og raftæki ehf.

Lind fasteignasala ehf.

Leikskólinn Undraland ehf.

Kríunes ehf.

Rúmfatalagerinn ehf.

Verkhönnun ehf.

Vatnslausnir ehf.

SLB ehf.

Mótx ehf.

GSG ehf.

Átak ehf.

Kópavogur

Ásborg slf.

Fjörefli ehf.

Rannsóknarþjónustan Sýni ehf.

Múrdeildin ehf.

Delíla og Samson sf.

JSÓ ehf.

Vetrarsól ehf.

Íslenskt sjávarfang ehf.

Kópavogsbær

Tengi ehf.

Pottagaldrar ehf.

S. Helgason ehf.

Rafmiðlun hf.

Init ehf.

Þorsteinn G Kristjánsson

Línan ehf.

Zenus

Vatnsvirkinn ehf.

Laugarvatn

Ásvélar ehf.

Mosfellsbær

Dynkur ehf.

Sæbúð ehf.

Nonni litli ehf.

Höfðakaffi ehf.

Bátur ehf.

Reykjabúið ehf.

Mývatnssveit

Jarðböðin hf.

Hlíð ferðaþjónusta ehf.

Neskaupstaður

Síldarvinnslan hf.

Patreksfjörður

Fiskmarkaður Patreksfjarðar ehf.

Reyðarfjörður

FOSA - Félag opinberra starfsmanna á 

Austurlandi

Reykjanesbær

Æco bílar ehf.

Verslunarmannafélag Suðurnesja

DMM Lausnir ehf.

Frívöruverslunin Saxa ehf.

IceMar ehf.

Víkurás ehf.

Express ehf.



og mikil gleði,“ segir Oddur og bætir því við að það sé ekki 
bara á ljósmyndunum sem krakkarnir brosa út að eyrum 
heldur er þetta svona í rauninni. Og jú, þeim þykir ekki 
leiðinlegt að láta taka af sér myndir!

Í Kasangati eru dagskólar en í Rackoko eru líka heima-
vistir fyrir börnin. Þau börn sem þar búa koma úr afar 
fátækum fjölskyldum. Laufey og Oddur heimsóttu heimili 
fjögurra fjölskyldna ABC nemenda. „Þar er þessi erfiði 
veruleiki sem maður þarf að horfa uppá. Á einu heimilinu 
var móðirin greinilega mjög lasin, sennilega eyðnismituð og 
öll fjölskyldan bjó í um 20 fermetra herbergi. Þar var ekkert 
rafmagn, engin eldunaraðstaða og þarna bjó konan með 
þrjú börn. Fyrir þetta greiðir hún leigu sem er örugglega 
hærri en hún ræður við. Þau reyna að safna peningum með 
því að safna rusli og reyna að fá eitthvað fyrir það. Allur 
dagurinn fer í að skrapa saman einhvern pening til að 
fjölskyldan geti fengið eitthvað að borða.“ 

Það er auðvelt að ímynda sér hversu mikil blessun það sé 
fyrir fólk í þessum sporum að vita af einu barna sinna í 
góðum skóla þar sem það nýtur stuðning til náms og fær 
tækifæri sem ef til vill gæfist ekki annars. „Maður finnur að 
krakkarnir sjálfir eru þakklátir fyrir þetta tækifæri,“ segir 
Oddur. 

Barnalæknirinn Wycliffe
Oddur hitti marga sem sögðu honum hjartnæmar og 
magnaðar sögur. Á meðal þeirra sem hann hitti er Wycliffe 
Ssemuku, fyrrum nemandi við skólann og er sá starfandi 
barnalæknir í dag. Viðtalið við Wycliffe má lesa á síðum 
28-30 í síðasta tölublaði tímarits ABC. „Hann, ásamt vini 
sínum, ver öllum sínum tíma í að fara um fátæk svæði í 
norðurhluta Úganda þar sem enn meiri fátækt og örbirgð er 
til að veita börnum þá nauðsynlegustu læknisaðstoð. Þeir 

reyna að gera það sem þeir geta til að hjálpa því fólki sem á 
ekki neitt. Fólk sem stjórnvöld skipta sér ekki af,“ útskýrir 
Oddur. Þakklætið er djúpt og eins og dæmið um lækninn 
unga sýnir þá er viljinn til að hjálpa öðrum og láta gott af 
sér leiða afar falleg leið til að þakka fyrir sig og gefa öðrum 
tækifæri. 

„Maður heyrir það á nemendum að þeir vita að með 
náminu fá þeir tækifæri og því tækifæri ætla þeir ekki að 
sleppa! Það er svo merkilegt að heyra á þeim sem lokið hafa 
háskólanámi, eins og drengjunum sem ég minntist á áðan, 
að það er ekki til í þeim sú hugsun að ætla sér að verða ríkur 
og koma sér vel fyrir. Heldur snýst þetta um að hjálpa og 
gefa til baka. Það er einmitt það sem er svo merkilegt fyrir 
einhvern eins og mig að sjá,“ segir Oddur. „Þeir fengu hjálp 
og þekkja af eigin raun hvernig það er að alast upp í fátækt, 
fá aðstoð, nýta tækifærið, leggja mikið á sig og það fyrsta 
sem kemur upp í hugann er að hjálpa öðrum sem eru í 
sömu stöðu og þeir voru einu sinni. Þetta er ótrúlega jákvæð 
hringrás.“ 

Þarna hittir Oddur algjörlega naglann á höfuðið, að mati 
undirritaðrar. Þetta er nefnilega ótrúlega jákvæð hringrás. 
Hringrás sem er staðfesting á að það er til svo margt jákvætt 
og fallegt í heiminum. Rétt eins og Oddur benti á í upphafi 
viðtalsins þá er þörf á að skrifa fréttir um jákvæða hluti. Nóg 
er nú af því slæma og skelfilega. Sögur nemendanna eru 
margar hverjar ótrúlegar og margar svo fallegar að þær fylla 
mann trú og sannfæringu. 

Þetta hefðu nú verið góð lokaorð en auðvitað getum við 
ekki litið framhjá því að fátæktin á sér bæði djúpar rætur og 
það er ástæða fyrir því að ekki hefur fundist lausn á stóra 
fátæktarvandanum í Úganda og fleiri löndum. Neikvæða 
hringrásin er nefnilega líka til og er eins neikvæð og sú 
jákvæða er jákvæð. „Það er enginn vilji hjá stjórnvöldum eða 
ráðamönnum að taka á þessu. Þeir vilja halda í þessa fátækt 
og örbirgð. Þeir vilja fá þróunarfé inn til landsins. Þetta er 
það leiðinlega. En það jákvæða er þessi mannlegi þáttur og 
það sem einstaklingar gera. Þetta fyllir mann auðmýkt,“ 
segir Oddur. 

„Andlegt ríkidæmi í veraldlegri fátækt“
Þegar barn er styrkt til náms er það ekki bara barnið sjálft 
sem fær þar tækifæri heldur eru mörg dæmi þess að 
foreldrar og fjölskyldur barnanna fyllist von. „Þau eygja von 
um framtíð barnanna. Maður skilur varla hvernig sumar 
þessara mæðra hafa það í sér að vakna á morgnana og 
halda af stað inn í daginn. Ég veit eiginlega ekki hvernig á 
að lýsa þessu. Andlegt ríkidæmi í veraldlegri fátækt. Þetta er 
von í einhverju sem ég myndi kalla vonlausar aðstæður,“ 
segir Oddur. Hann segir að þetta hafi honum alltaf þótt erfitt 
að skilja. Hann vitnar í fræg orð Alberts Einsteins í þessu 
samhengi: „Því meira sem ég læri þeim mun betur geri ég 
mér grein fyrir hversu lítið ég veit.“ 

Það má læra margt af sjálfsbjargarviðleitni fólksins sem 
býr við vægast sagt ömurlegar aðstæður. Eins og blaða-
maðurinn Oddur Björn Tryggvason orðaði það svo vel: 
„Andlegt ríkidæmi í veraldlegri fátækt.“ 

■  Oddur undirbýr sig fyrir siglingu við upptök árinnar Níl.
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Endurnýtum 
jólaskrautið!
Jólakúlur, jólaseríur, jólastjörnur, 
jólatré, jólatrésskraut, jóladúkar, 
jólaskreytingar, jólabollar, jólapeysur, 
jólastyttur, jólamyndir… Svona mætti 
lengi halda áfram en þetta eru dæmi 
um það jóladót sem er til á nytjamörk-
uðum ABC barnahjálpar. Ódýrasta 
skrautið kostar tíu krónur og það er nú 
alveg frábært að geta fengið jólakúlur 
á nokkra tíkalla. Það sniðuga er að 
geta farið með gamla jólaskrautið sem 
maður er orðinn þreyttur á og gefa það 
því það gæti verið nýtt í augum 
annarra. Þetta er góð hringrás. 

Framhaldslíf hluta og endurnýting 
er virkilega áberandi í dag og vonandi 
ekki bara einhver tíska heldur 
hugsunarháttur sem við getum tamið 
okkur. „Henda og kaupa nýtt“ víkur 
fyrir „gefa og kaupa notað“. Alla vega 
að hluta til. Það er ekkert að því að 
kaupa nýtt en það má sannarlega 
hugsa um hitt og það getur verið 
virkilega skemmtilegt að prófa dálítið 
„retró“ jólaskreytingar þetta árið með 
því að kaupa gamlar jólakúlur, styttur 
og dúka sem fást í svo miklu úrvali 
– og prófa svo eitthvað allt annað 
næstu jól! Hvers vegna ekki?

Nytjamarkaðir ABC eru á tveimur 
stöðum. Annars vegar í Dalshrauni 13 í 
Hafnarfirði (áður Golfbúðin) og hins 
vegar í Víkurhvarfi 2 í Kópavogi. 
Markaðirnir eru opnir á milli 12 og 18 
alla virka daga og frá 12 til 16 um 
helgar. 

Svo má auðvitað ekki gleyma að 
ýmsar jólagjafir má finna á nytja-
mörkuðunum! 
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Reykjavík

Fasteignasalan Miklaborg ehf.

THG Arkitektar ehf.

Raftíðni ehf.

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja - SSF

Logh ehf.

Reki ehf.

Lagsmaður ehf.

Málningarvörur ehf.

Ísfrost ehf.

FellaKaffi ehf.

Jarðafl ehf.

Verkhof ehf.

Blaðamannafélag Íslands

ENNEMM ehf.

Nói-Siríus hf.

Danica sjávarafurðir ehf.

Kemi ehf.

Örninn Hjól ehf.

Iceland Encounter ehf.

Heildverslunin Rún ehf.

Hótel Leifur Eiríksson ehf.

Þvottahúsið A. Smith ehf.

Aðalvík ehf.

Arctica Finance

Henson Sports Europe á Íslandi ehf.

DIMAR ehf.

Ernst & Young ehf.

Parlogis ehf.

Sena ehf.

Bakarameistarinn ehf.

Innnes ehf.

Rekstrarfélag Tíu-ellefu ehf.

Rarik ohf.

Háskólinn í Reykjavík ehf.

Nýi ökuskólinn ehf.

KK Kranabíll

Geitafell ehf.

Útgerðafélagið Frigg ehf.

Lögmenn Jónas & Jónas Þór sf.

Grísinn ehf.

Áfengis-/tóbaksverslun ríkisins.

Ísold ehf.

Teiknistofan Arkitektar ehf.

Apparat ehf.

VDO ehf.

Reykjavík

Tónskóli þjóðkirkjunnar

Íþróttabandalag Reykjavíkur

Tannval ehf.

Vínberið ehf.

Glermenn ehf.

Herrafataverslun Birgis ehf.

Eyrir Invest hf.

Straumblik ehf.

Gæðasmíði ehf.

Elísa Guðrún ehf.

Landssamband lögreglumanna

Verkfræðistofan Skipatækni ehf.

Björn Árdal

Garðs Apótek ehf.

G.Á. húsgögn ehf.

SFR-stéttarfélag í almannaþjón.

Vernd - Fangahjálp

Kólus ehf.

VA arkitektar ehf.

Rafsvið sf.

Áltak ehf.

Hljóðbók slf

Verslunartækni ehf.

Stansverk ehf.

Ósal ehf.

Gróðrarstöðin Storð ehf.

FoodCo hf.

Loftlínur ehf.

Tryggðarbönd ehf.

Bólstrarinn ehf.

Glæsibær ehf.

Havarí ehf.

Hjá Jobba ehf.

Klettur-Skipaafgreiðla ehf.

Rými - Ofnasmiðjan ehf.

Helgason og Co ehf.

Esja Kjötvinnsla ehf.

Kvika banki

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis bs

Lögskil ehf.

Klettur - sala og þjónusta ehf.

Ostabúrið ehf.

Sportís ehf.

Promennt ehf.

Infuse ehf.

Lögreglustjórinn á höfuðborgars

Reykjavík

Einingaverksmiðjan ehf.

Árvakur hf.

Sauðárkrókur

Verslun Haraldar Júlíussonar

Selfoss

Set ehf. - röraverksmiðja

Jötunn vélar ehf.

Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.

Rafvélaþjónusta Selfoss ehf.

Ræktunarsamband Flóa/Skeiða ehf.

Auðhumla svf

Seltjarnarnes

Lítið Mál ehf.

Seyðisfjörður

Seyðisfjarðarkaupstaður

Siglufjörður

Premium ehf.

Stykkishólmur

Sæfell hf.

Narfeyri ehf.

Varmahlíð

Löngumýrarskóli

Vestmannaeyjar

Ísfélag Vestmannaeyja hf.

Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf.

Alþrif ehf.

Rannsóknarþjónustan Vestmannaeyjum ehf.

Þorlákshöfn

Sveitarfélagið Ölfus

Þórshöfn

Mótorhaus ehf.

Ölfus

Eldhestar ehf.

Skjólklettur ehf.



Ronald Ssali er fyrrum nemandi í ABC skólanum í 
Kitetika og von bráðar útskrifast hann úr 
grunnlæknanámi. „Ég sé mjög marga í svipuðum 
aðstæðum og ég ólst upp við og ég vil endilega 
hjálpa til,“ segir hann. Saga hans nær frá örbirgð 
til þess lúxusvandamáls að þurfa að velja á milli í 
hverju hann vill sérhæfa sig; Ronald gaf sér tíma í 
smá spjall um ABC árin sín. 

Ronald ólst upp hjá mömmu sinni og ömmu í sárri 
fátækt en faðir hans lést áður en leikskólanám hófst. „Þær 
komu mér inn í kristilegan leikskóla á vegum ríkisins en 
svo komst ég að hjá ABC skólanum í Kitetika þegar grunn-
skólanám hófst,“ segir hann. Íslenskur stuðningsaðili styrkti 
Ronald til náms og hann gerði sér grein fyrir því hvað þetta 
var mikið og gott tækifæri. Eins og margir aðrir nemendur í 
skólum ABC þurfti Ronald að ferðast langa leið til að komast 
í skólann á hverjum degi. „Þetta var löng leið. Mömmu og 
ömmu tókst að safna nógu miklum pening til að kaupa 

reiðhjól en oft var það ekki í lagi. Ég þurfti að vakna um 
klukkan fimm til að ná í skólann tímanlega þegar ég 
labbaði,“ segir hann.

Alla tíð var Ronald framúrskarandi námsmaður og á 
yngri árum naut hann sín best í stærðfræði. Þökk sé þessum 
góðu einkunnum hlaut hann viðbótarstyrk frá stjórn ABC 
skólans og útskrifaðist úr menntaskólanum í Kitetika með 
hæstu einkunn. „Bakgrunnur minn og aðstæður voru ekki 
góðar þannig að ég lagði á mig mjög mikla vinnu í náminu. 
Ef ég vildi eiga góða framtíð var þetta eina leiðin. Ég vissi 
líka að ég vildi hjálpa öðru fólki og því vildi ég stefna á að 
verða læknir,“ segir Ronald. 

Erfitt val framundan 
Ronald fékk ríkisstyrk til að fara í háskóla og fljótlega mun 
hann útskrifast úr grunnnámi í læknisfræði. Helsti haus-
verkur hans í dag er að velja fag til að sérhæfa sig í. „Ég þarf 
að ákveða mig fljótlega. Kannski vil ég verða taugaskurð-
læknir eða hjartaskurðlæknir. Þetta er meðal þeirra mögu-

■  Roland Ssali ásamt Trudy Odida framkvæmdastjóra starfsins í Úganda
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Hvernig læknir 
vil ég verða?



leika sem ég þarf að velja á milli,“ segir hann. Þrátt fyrir 
ríkisstyrkinn þurfti Ronald að standa straum af ýmsum 
kostnaði sem reyndist honum erfitt eins og t.d. ýmis áhöld 
sem hann þurfti á að halda við námið. Þá kristallaðist enn 
og aftur ABC hringrásin. „Ég kem hingað í Kitetika og 
aðstoða nemendur í líffræði. Ég tek þátt í umræðuhópum og 
aðstoða nemendur. Fyrir það fæ ég greidda smá fjárhæð í 
hverjum mánuði,“ segir hann. 

Vill hjálpa öðrum
Ronald er afar þakklátur ABC fyrir að hafa lagt grunninn að 
framtíð sinni. „Ég hef nokkuð skýra mynd í kollinum af því 
hvar ég gæti verið ef ekki hefði verið fyrir möguleikann á 
menntun. Það voru mörg börn í hverfinu sem ég ólst upp í 
og sum þeirra eru ekki á góðum stað í lífinu í dag. Margir 
sem ég þekkti eru aðstoðarmenn á byggingarsvæðum og þeir 
sjá um að halda á múrsteinum og aðstoða við hitt og þetta. 
Fyrir þetta fá þeir afar lág laun og framtíðarhorfur eru ekki 
góðar,“ segir hann. 

Drifkraftur Ronalds er að láta gott af sér leiða í fram-
tíðinni. „Þökk sé mínum bakgrunni veit ég hve margir þurfa 
sárlega á hjálp að halda. Ég er mjög spenntur fyrir því að 
láta gott af mér leiða.“

Aðspurður um hvað hann viti um Ísland segir hann; „Þar 
búa innan við milljón manns. Svo standa þeir sig vel í 
fótbolta.“ 

Texti: Oddur Björn Tryggvason 

■  Roland Ssali við störf sem læknir 

Velkomin 
á Olís
Við tökum vel á móti þér á Olísstöðvum um 
allt land og bjóðum góða þjónustu, fjölbreytt 
úrval bílavöru, gómsætan mat og ýmislegt 
annað fyrir fólk á ferðinni.

FRÍTT KAFFI MEÐ
KORTUM OG LYKLUM

FRÍTT
WI-FI

AFSLÁTTUR MEÐ
KORTUM OG LYKLUM

Vinur við veginn
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Það er nú ekki langt ferðalag að skreppa yfir heiðina, á 
Selfoss, en í þetta skiptið tók það hrikalega langan tíma því 
umferðarslys hafði orðið austan við Geitháls og var mikill 
viðbúnaður vegna olíumengunar. Það tók því um þrjá tíma 
að komast til Selfoss þann daginn og hjónin afar fegin þeim 
fréttum að ekki hefðu orðið alvarleg slys á fólki í þessu slysi. 

Að koma inn á heimili þeirra var eins og að stíga inn í 
aðra veröld. Friður, birta og undursamlegar plöntur hvert 
sem litið var. Guðný, eða Gullý eins og hún er iðulega kölluð, 
er sannarlega með græna fingur. Jarðarberjaplöntur, salvía, 
basil, sítrónumelissa, steinselja og graslaukur döfnuðu vel í 
garðinum þó að þetta sumar hafi hvorki verið mannfólkinu 
né matjurtum of gott. 

„Þetta hafði ég viljað alla mína ævi“
Gullý er nýorðin sjötug og Hinrik er nokkrum mánuðum 
yngri en daginn eftir heimsókn mína áttu þau fimmtíu ára 
hjúskaparafmæli. Mig langaði að vita hvernig það kom til að 
þau ákváðu fyrir um áratug að halda alla leið út til Búrkína 
Fasó og taka að sér það mikla verkefni að byggja þar og 
stjórna heilum barnaskóla. Það er kannski ekki það sem 
kemur fyrst upp í hugann hjá fólki sem komið er á sjötugs-
aldurinn, eða hvað?

Nei, það er sannarlega ekki hefðbundið að venda kvæði 
sínu í kross á þessu skeiði ævinnar en þau Gullý og Hinrik 

störfuðu lengst af sem forstöðuhjón hjá Hvítasunnukirkj-
unni í Fljótshlíðinni. 

Það hafði í marga áratugi verið draumur Gullýjar að fá að 
hjálpa fólki í Afríku, raunar allar götur síðan hún sem lítil 
stúlka hitti afríska trúboða og sá kærleikann skína úr hverju 
andliti. Fyrst ætlaði hún sér að verða hjúkrunarfræðingur en 
gerðist kennari. Þau Hinrik kynntust, sem fyrr segir fyrir 
rúmum fimmtíu árum, eignuðust fimm börn og hafa lifað 
viðburðaríku lífi.

Fimmtíu og tvö ár liðu frá því Gullý sem lítil stúlka hitti 
trúboðana og þar til tækifærið kom. Tækifærið til að hjálpa 
fólki í annarri heimsálfu kom fyrir tíu árum þegar Guðný 
hætti í vinnunni sinni og Hinrik hætti sem forstöðumaður 
safnaðarins. Þau spurðu Guð hvort hann hefði fleiri verkefni 
handa þeim. 

Árið 2007 lagði ABC drög að byggingu skóla í Búrkína Fasó 
og hafði fengið til þess fjárstyrk. Hinrik og Gullý voru spurð 
hvort þau gætu farið út til Búrkína Fasó og ýtt verkefninu úr 
vör. 

„Ég var sannarlega reiðubúin. Þetta hafði ég viljað alla 
mína ævi. En Hinrik sagði nei,“ útskýrir Gullý sem áttaði sig 
á að það eina sem fengi Hinrik til að skipta um skoðun væri 
í gegnum bæn. Hún bað þess að Hinrik skipti um skoðun. 
Daginn eftir sagði Hinrik henni að Guð hefði talað til hans. 

„Guð kom mér í skilning um að þetta væri tækifæri okkar 

Síðsumars á afar fögrum degi hélt blaðamaður austur fyrir fjall til að hitta hjónin Guðnýju Ragnhildi 
Jónasdóttur og Hinrik Þorsteinsson. Þau eru forstöðumenn ABC skólans Ecole ABC de Bobo í borginni 
Bobo-Dioulasso í Búrkína Fasó og eru þar ytra stærstan hluta árs. Því var kjörið að heimsækja þau fyrst 
þau voru á landinu í sumarfríi. 

Engin vandamál – bara áskoranir
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Apótekið þitt

til að fara til Afríku og vinna þar saman,“ útskýrir Hinrik. 
Það varð því úr að þau hjónin fluttust þetta sama ár til 
Búrkína Fasó, lands þar sem menntakerfið hafði lengi mætt 
afgangi og 70% þjóðarinnar voru hvorki læs  né skrifandi.

74 tungumál eru áskorun en ekki vandamál
Áskoranirnar voru af ýmsum toga og sem dæmi má nefna 
tungumálið. Það er í raun varla hægt að segja „tungumálið“ í 
eintölu því það væri víst fullmikil einföldun. „Þarna eru 74 
tungumál, eða 75 með íslenskunni!“ segir Hinrik. „Þannig að 
þegar börnin koma í sex ára bekk eru töluð upp í ellefu 
tungumál í sama bekknum. Samt koma börnin meira og 
minna úr sama hverfi. Kennararnir þurfa að tala sem flest 
þessara mála því það er ekki hægt að draga börnin inn og 
kenna þeim á frönsku, máli sem þau skilja ekki.“ Opinbera 
málið í Búrkína Fasó er franska og öðlaðist landið sjálfstæði 
frá Frakklandi árið 1960. Frakkar réðust inn í landið um 1890 
og enn þann dag í dag hafa Frakkar gríðarleg völd þar þrátt 
fyrir að Búrkína Fasó hafi að nafninu til verið sjálfstætt í yfir 
hálfa öld. Þessi fjöldi tungumála er sannarlega áhugaverður 
og hafa ýmis lærð rit verið skrifuð um tungumálin sem 
töluð eru í Búrkína Fasó. 

„Það er lykiláskorun að vera kennari þarna úti,“ segir 
Gullý og dáist að þessu ótrúlega fjöltyngda fólki. Maður gerir 
sér ljóst að þetta geti ekki verið auðvelt fyrir þau hjónin en 
það er eins og þau líti ekki á hluti sem erfiða eða auðvelda. 

Nei, þau tala um áskoranir og það er góð sýn og fallegt 
viðhorf. 

„Við höfum verið að reyna að læra og skiljum alveg 
töluvert af daglegu máli þarna og erum nú byrjuð að tala 
líka. Svona hálfgert barnamál,“ segir Gullý æðrulaus. Túlkar 
eru, eins og gefur að skilja, afar margir í landinu og hafa 
þau nýtt sér þjónustu þeirra. 

„Þarna er alltaf verið að túlka. Þegar íbúar koma saman 
þá er alltaf túlkað. Þessi talar dyula, þessi bobo, þessi mossi 
og svo framvegis og þá er reynt að hafa þetta þannig að allir 
skilji og höfuðtungumálin eru alltaf tekin,“ segir Hinrik. 

Útbreiddasta málið er mossi en um 40% þjóðarinnar tala 
það. Þó að franska sé, sem fyrr hefur komið fram, opinbera 
málið í landinu er talið að aðeins um 15% tjái sig á því dags 
daglega. Um fimm milljónir tala mossi sem er algengast í 
miðju landinu, einkum og sér í lagi í kringum höfuðborgina 
Ougadougou.

Fulfulde er mál talað af rúmlega 8% íbúa og þá aðallega í 
austur- og norðurhluta landsins. Dyula er mál talað af 4,4% 
íbúa í vesturhluta landsins og gourmanché er talað af um af 
5,5% fólks, einkum í austri. Þetta eru helstu málin og við 
bætast svo um sjötíu til viðbótar sem færri tala. Því er ekki 
að furða að túlkar séu nauðsynlegir. 

„Það skrýtna við öll þessi mál er hversu ólík þau eru,“ 
segir Gullý. „Innan landsins er alger aðskilnaður út af 
tungumálum. Menntafólkið talar frönskuna, opinbera 
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■  Fimleikaþjálfun er meðal þess sem er einstakt við 
skólann okkar.

■  Berfætt börn í fótbolta

málið,“ segir Hinrik. Enska er þó mál sem kennararnir við 
skólann hafa lært og er nokkur áhersla lögð á að nota hana. 

Seðlabankinn í París og ákveðnar konur
Þrátt fyrir hin fjölmörgu tungumál sem töluð eru má 
vissulega öðlast skilning á landi og þjóð eftir öðrum leiðum 
en samtalinu einu saman. Með því að skoða hina merku 
sögu Búrkína Fasó, hinnar fyrrum frönsku nýlendu, má 
öðlast skilning á ýmsu er snertir baráttu þjóðar og þann 
anda sem ríkir. Þetta hafa þau Gullý og Hinrik lagt sig fram 
um að gera og fyrir vikið öðlast innsýn inn í veruleika og 
menningu samfélagsins. 

„Þó svo að landið hafi öðlast sjálfstæði um 1960 er það á 
vissan hátt enn undir hæl nýlenduherranna,“ útskýrir Hinrik 
fyrir forvitnum blaðamanninum. „Seðlabankinn, eða Central 
Bank, er í París og honum er stjórnað af Frökkum. Unga 
fólkið er ósátt við að seðlabanki landsins sé í París og það vill 
ekki tala frönsku heldur ensku því það vill vera í alþjóðasam-
hengi,“ segir Hinrik. Unga fólkið vill breytingar og þessu 
fylgjast hjónin með, enda mikið innan um unga fólkið. 

Annað sem er líka afar áhugavert og þau nefna sérstak-
lega er staða konunnar almennt í Búrkína Fasó. „Konan 
hefur víða sérstakan sess í Búrkína Fasó. Til dæmis innan 
kirkjunnar. Ef konan er óánægð þá fúnkerar kirkjan ekki,“ 
segir Hinrik. „Svo standa þær mjög þétt saman og eru þá 
sterkar saman en auðvitað eru til konur sem eru einar og 
kannski kúgaðar af manni sínum,“ segir Gullý. Hún segir að 
mjög algengt sé að konurnar vinni saman. „Þær fara kannski 
nokkrar saman útfyrir bæinn og tína sprek til að kynda eða 
selja. Svo hafa þær komið á námskeið í sápugerð og að því 
loknu hafa þær helst viljað vinna saman. Þær hafa bæði 
félagsskap og styrk af hver annarri,“ segir Gullý og oft þegar 
þær eru að vinna er sungið á meðan og mikil gleði ríkir. 

Fjölkvæni 
Þó er staða margra kvenna í Búrkína Fasó afskaplega snúin 
inn á milli. Hinrik og Gullý hafa séð mörg dæmi um 

erfiðleika kvenna sem bæði tengjast trúarhefðum og 
menningu landsins. Hinrik tekur nýlegt dæmi af konu í 
erfiðri stöðu: „Það kom til okkar kona og bað okkur um 
hjálp. Hún og maðurinn hennar voru kristin og maðurinn 
hennar féll frá. Þá er það bróðir hans, múslimi, sem er 
næstur honum og til að ná eignum bróðurins vill hann 
giftast ekkjunni. Hann hefur rétt til þess og konan hefur 
ekki svo mikið sem atkvæðisrétt. Maðurinn getur tekið af 
henni börnin og allar eignir hennar eftir giftingu. Maður 
finnur alveg til í hjartanu,“ segir hann. Fyrir okkur hér á 
Íslandi getur verið voða erfitt að átta sig á þessu. Í þessu 
tilviki átti maðurinn nokkrar konur fyrir og ekkja bróðurins 
„fellur“ ef svo má segja, í hans hlut. „Þeir mega eiga margar 
konur og þær eru í raun bara viðbót við vinnuaflið og um 
leið eignaaukning,“ segir Gullý. 

The World Bank Gender Innovation Lab (GIL) hefur gert 
rannsókn á fjölkvæni í Búrkína Fasó og þeim félagslegu 
áhrifum sem það hefur á fjölskyldumeðlimi.1)

Á meðal þess sem þar kemur fram er að algengt sé að 
eiginmaðurinn stjórni allri ræktuninni og hver eiginkona 
sjái um landspildu. Hver kona ræktar eitthvað ákveðið 
hráefni til matargerðar fyrir fjölskylduna og svo skiptast 
eiginkonurnar á að sjá um matseldina. 

Þess eru dæmi að feður barna á heimilum þar sem 
eiginkonurnar eru margar standi straum af kostnaði við 
menntun barnanna en algengara er þó að eiginkonan greiði 
sjálf fyrir menntun barna sinna. Það gerir hún með því að 
selja hluta uppskeru sinnar en eins og auðvelt er að gera sér 
í hugarlund er það sjaldnast raunin að konurnar eigi fyrir 
námi barnanna, auk þess sem húsbóndinn á heimilinu vill 
oft hafa börnin úti á akrinum með mæðrum sínum við 
vinnu. Það hafa Gullý og Hinrik margoft séð og kemur heim 
og saman við þær niðurstöður sem skýrsluhöfundar komust 

1) Skýrslan sem kom út í mars 2016 er aðgengileg á vef Alþjóðabankans undir heiti 
skýrslunnar INTRA-HOUSEHOLD DYNAMICS AND THE DESIGN OF SOCIAL PROTECTION 
PROGRAMS: THE CASE OF POLYGAMOUS HOUSEHOLDS IN NORTH BURKINA FASO. 

E n g i n  v a n d a m á l  –  b a r a  á s k o r a n i r
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að. Þar er einnig komið inn á stöðu verst settu kvennanna 
en það er eins og í dæminu hér að ofan þegar maður tekur 
ekkju bróður síns sem eina af sínum konum. Þær og börn 
þeirra hljóta ekki endilega sömu meðferð og hinir. Oft eru 
það börn kvenna í þessari stöðu sem styrkt eru til náms í 
gegnum ABC. 

Sérstaða Ecole ABC de Bobo
Það er virkilega eftirsóknarvert að komast í skólann Ecole 
ABC de Bobo þar sem Gullý og Hinrik eru eins og foreldrar í 
risastórri fjölskyldu. Nú eru nemendur 750 talsins og 
skólastarfið einstakt á landsvísu. „Við förum eftir námsskrá 
ríkisins en ofan á það erum við með mun meira íþróttastarf 
og miklu meira söngnám. Eftir því sem ég best veit þá er 
söngnám ekki í neinum öðrum skóla. Svo erum við með 
tölvunám og þetta er allt fyrir utan námskrána,“ segir 
Hinrik. „Við fengum tölvur frá Íslandi og þess vegna getum 
við boðið upp á tölvunám en tónlistin og íþróttirnar þurfa 
aðallega að vera eftir skóla, þegar kennslu er lokið,“ útskýrir 
Gullý. Það er því valfrjálst að sækja aukið íþróttanám eða 
tónlistarnám að kennsludegi loknum. 

„Það gengur svo vel að við erum meira að segja með hópa 
frá okkur sem eru að þjálfa fyrir utan skólann, í nágrenn-
inu. Svo eru haldnar keppnir í skólanum með verðlaunum 
og tilheyrandi,“ segir Hinrik um íþróttakennsluna. 

Litskrúðug föt og bolti virðist óþrjótandi uppspretta 
ánægju en fótbolti er vinsælastur af öllu. Fótbolti er í sjálfu 
sér einfaldasta form leiks sem getur sameinað ólíkustu hópa 
fólks. „Oft er þetta það eina sem þau hafa. Að sparka 
einhverri tuðru og þau eiga ekkert alltaf fótbolta og þá 
sparka þau bara plastflösku eða plastpokavöndli. Þau eiga 
ekki öll skó og þó þau eigi skó eru þau svo vön að vera 
berfætt að þau fara úr skónum þegar þau spila fótbolta,“ 
segir Gullý.

Á skólalóðinni er búið að byggja upp körfubolta,- fólbolta,- 
handbolta,- og blakvöll ásamt mjög skemmtilegu fimleika-
svæði sem er alveg einstakt í Búrkína Fasó. Það er því margt 
sem gerir skólann einstakan. Íþróttastarfið sem þar er unnið 
er framúrskarandi og nær langt út fyrir skólalóðina og það 
sama má segja um tónlistarkennsluna. Auk þess alls sem að 
framan var nefnt er starfrækt starfsmenntadeild fyrir börn 
sem gengur verr að fóta sig í hefðbundnu bóknámi. Þar er 
meðal annars boðið upp á saumakennslu, bifvélavirkjun og 
húsgagnasmíði.

Eðli máls samkvæmt vilja margir koma börnunum 
sínum í skólann en það má ekki gleyma að börnin sem 
styrkt eru til náms ganga fyrir og þau koma frá bláfátækum 
fjölskyldum. Fyrirkomulagið við val á börnum er með þeim 
hætti að fulltrúar foreldrafélagsins benda á fátækustu 
fjölskyldurnar í hverfinu við skólann sem eru í brýnustu 
þörfinni fyrir hjálp. Hinrik segir að það sé síður en svo 
auðvelt að velja börn og oft komi upp erfið staða þegar 
foreldrar spyrji af hverju þeirra börn hafi ekki verið valin. 
„Þarna sjá þau tækifæri til að lyfta fjölskyldunni upp,“ segir 
Hinrik og þetta skilur maður mætavel. Auðvitað væri 
dásamlegt að geta sagt já við alla!

Skólinn hefur fyrir löngu sannað sig og nú er staðan sú 

að ásóknin er líka mikil hjá þeim sem geta greitt fyrir 
skólagöngu barna sinna. „Þá segjum við þeim að þessi skóli 
sé ekki fyrir þá sem geta menntað börnin sín í öðrum 
skólum og borgað fyrir. Við erum að gefa þeim tækifæri sem 
eiga enga von. Um daginn kom til okkar einkennisklæddur 
hermaður og sagðist fluttur í nágrennið og vildi fá inngöngu 
fyrir barnið sitt. Ég sagði því miður. Hann fengi sín laun og 
gæti menntað barnið annars staðar,“ útskýrir Hinrik. 

Bylting að geta lesið, reiknað og skrifað
Það getur verið erfitt að gera sér í hugarlund heila fjölskyldu, 
stóra fjölskyldu, þar sem enginn kann að lesa, reikna eða 
skrifa. „Það er algjör bylting þegar barn getur allt í einu lesið, 
reiknað og skrifað, farið með foreldrunum niður í bæ og 
sagt: Pabbi! Hann er að plata þig. Þetta er ekki eins og hann 
segir heldur stendur þetta! Gullý fer til dæmis niður í bæ að 
kaupa fimm banana þá kann stúlkan sem er að selja þá ekki 
að reikna hvað fleiri en þrír kosta þannig að þegar tveir 
bætast við veit hún ekki hvað hún á að rukka fyrir þá. Þá 
þarf sölustúlkan að treysta því að kaupandinn viti hvað 
hann eigi að greiða fyrir,“ segir Hinrik. 

Það getur því breytt miklu þegar einn úr fjölskyldunni 
lærir að lesa. „Þá er sá orðinn fulltrúi fjölskyldunnar,“ segir 
Hinrik og Gullý bætir við: „Þetta er einmitt hugsunin hjá ABC, 
að gefa fjölskyldunni sem slíkri alla vega einn sem fær 
menntun.“

Þó svo að foreldrar barnanna kunni fæstir að lesa og 
skrifa er áhugi þeirra á námi barnanna mikill og foreldra-
félagið einstaklega öflugt. „Við erum með þetta góða 
foreldrafélag sem er voðalega virðulegt. Þar er forseti 
foreldrafélagsins, varaforseti, ritari, gjaldkeri og fleira. En að 
kjósa ritarann var nú bara stórmál,“ segir Hinrik. Af þeim 
áttatíu sem mættu á stofnfund foreldrafélagsins var í fyrstu 
enginn sem gaf kost á sér í starf ritara. „Svo kom í ljós að 
þarna voru tveir menn sem eitthvað höfðu komið nálægt því 
að skrifa einhvern tíma,“ segir Gullý. „Þetta,“ segir Hinrik, 
„er eðlilega staðan sem við erum í og erum að brjótast út úr 
með þessum fjölskyldum og bylta þeim alveg. Nú erum við 

■  Allt er komið á fullt í jarðræktinni á Líflandi
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líka farin að kenna foreldrunum og bjóðum þeim upp á 
einföld námskeið í því að skrifa, reikna og lesa. Það er algjör 
opinberun fyrir þau sem lyftir þeim upp og þau öðlast meiri 
reisn.“ Margir fyrirverða sig fyrir að búa ekki yfir þessari 
kunnáttu en það stafar einfaldlega af því að fólkið hefur 
aldrei fengið tækifæri til mennta. Vel gefið fólk sem hefur 
einfaldlega aldrei í lífinu átt möguleika á því að setjast á 
skólabekk. Forfeður þeirra lásu ekki heldur og þannig gæti 
sama sagan endurtekið sig ef tækifærin væru ekki til í þeirri 
mynd sem við sjáum til dæmis með starfi á borð við ABC 
barnahjálp. Vonarglætan sem kviknar þegar barn er styrkt 
til náms. 

„Þegar börnin mæta fyrst í skólann, vita þau ekki einu 
sinni hvernig bókin snýr,“ segir Hinrik og Gullý útskýrir 
þetta betur: „Fyrst þegar við byrjuðum með sex ára bekk í 
undirbúningstíma fyrir frönskunám þurfti kennari að 
bregða sér frá og ég og mágkona mín sóttum bækur fyrir 
börnin til að stytta biðina eftir kennaranum. Flottar, stórar 
myndabækur frá Englandi sem við settum á borðin fyrir 
framan börnin. Þau bara sátu og horfðu á bækurnar. Ég 
benti þeim á að opna þær en þau gerðu það ekki. Þá allt í 
einu fattaði ég að þau höfðu aldrei séð bók áður þannig að 
við þurftum að sýna þeim hvernig átti að fletta og skoða 
hvað var inni í bókunum. Þetta var mjög merkileg uppgötv-
un fyrir mig,“ segir Gullý. 

Fyrir okkur sem jöplum á bókum sem hvítvoðungar 
þar til við förum að fletta þeim og læra orðin er kannski 
erfitt að átta sig á þessu en fullkomlega rökrétt þegar maður 
hugsar aðeins út fyrir eigin veruleika og menningarheim. 
Börnin hafa mjög gaman af alls konar myndabókum sem 
sýna þeim eitthvað annað en umhverfið sem þau lifa og 
hrærast í. 

Framtíðin björt og spennandi
Í ágúst síðastliðnum hljóp fríður hópur fólks til styrktar ABC 
barnahjálp í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka. Sú upphæð 
sem safnaðist fór í byggingu vatnsturns fyrir skólann í 
Búrkína Fasó þar sem verið er að stofna nýja landbúnaðar-

deild. Svæðið sem deildin er á hefur hlotið afar viðeigandi 
nafn: Lífland. Söfnuðust rúmlega þrjúhundruð þúsund 
krónur í Reykjavíkurmaraþoni og annað eins í frjálsum 
framlögum. Það hefur því gengið vel að safna fyrir þessum 
nauðsynlega búnaði fyrir Lífland en annars hefur þurft að 
handpumpa öllu vatni fyrir svæðið. 

Vatn verður leitt í hænsna- og svínabúin auk þess sem 
það þarf til að vökva allt það sem ræktað verður á Líflandi en 
landsvæðið er tveir hektarar að stærð. Búið er að gera 
múrvegg umhverfis landið. Gullý segir að landsvæðið sé afar 
notalegt, jarðvegurinn frjósamur og kjörinn til ræktunar 
hinna ýmsu matjurta. Búið er að byggja hús þar fyrir eins 
konar landvörð en þar búa hjón ásamt börnum sínum 
fjórum og sinna skepnunum. Maðurinn hefur lært hvernig 
annast á skepnurnar en nú þegar eru komnar 1100 hænur í 
hænsnabúið en gert er ráð fyrir að þær verði um tvö þúsund 
þegar fram líða stundir. Svínabúið verður smátt í sniðum til 
að byrja með, þ.e. að fjöldi skepna verður í lágmarki til að 
byrja með. 

Verkfræðingur hefur unnið fyrir þau Gullý og Hinrik 
síðustu mánuðina. Sá maður var svo efnilegur námsmaður 
að hann fékk styrk á sínum tíma til framhaldsnáms í Ísrael 
þar sem hann lærði fjölmargt um nýtingu vatns og hvernig 
bora á eftir vatni. Því næst fór hann í þjálfun til Kanada og 
er orðinn algjör sérfræðingur hvað snertir vatn, að því er 
Hinrik segir: „Hann fór yfir landið og benti hvar vatn væri að 
finna og við fengum svona líka svakalega gott og mikið 
vatn.“ Það hefur verið mikil blessun að njóta krafta og 
þekkingar þessa manns sem er í dag góður vinur þeirra 
hjóna og eins og einn af fjölskyldunni.

Hugmyndin með landbúnaðardeildinni er að ungt fólk 
læri að rækta jörðina og annast skepnur. „Svo með því að 
kenna bifvélavirkjun, smíði og járnsmíði að auki þá eru 
nemendur komnir með alhliða þekkingu til að bjarga sér, 
afla peninga og koma sér upp búi og orðið alvöru bændur,“ 
segir Hinrik. 

Eins og fram kom í upphafi þá hefur Gullý áhuga á 
garðyrkju og það sama á við um Hinrik. „Nú er búið að sá 
fyrir maís og baunum sem er mikilvæg uppistaða í fæðunni 
en svo þarf líka að rækta grænmeti eins og hvítkál, tómata, 
kúrbít og eggaldin. Þetta gerum við allt í samráði við 
staðarmenn,“ segir Gullý. 

Það er nokkuð ljóst að skólastarfið hefur vaxið mjög og 
umgjörðin töluvert stærri en þau gat órað fyrir í upphafi 
þegar þau héldu af stað í þetta mikilvæga verkefni fyrir 
áratug síðan. „Þetta er ekki lengur lítið og kósý hjá okkur 
heldur er þetta orðið stórt. Foreldrarnir eru um tvöþúsund 
manns og nemendur sjöhundruð og fimmtíu þannig að við 
verðum að hugsa stærra. Við getum ekki leyft okkur eitthvað 
lítið og kósý,“ segir Hinrik Þorsteinsson að lokum og Gullý, 
Guðný Ragnhildur Jónasdóttir, brosir til hans spennt fyrir 
því sem koma skal. 

Fréttir af framvindu starfsins í Búrkína Fasó og öðrum 
löndum sem ABC barnahjálp starfar í má lesa á vefsíðunni 
www.abc.is og þess verður sennilega ekki langt að bíða að 
myndir af jarðyrkjunni á Líflandi birtist þar. 

■  Gullý, Jóna Björk og Hinrik

E n g i n  v a n d a m á l  –  b a r a  á s k o r a n i r
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Jóna B. Gunnarsdóttir er starfs-
maður ABC barnahjálpar og vinnur 
á skrifstofunni í Víkurhvarfi. Nú í 
október fékk hún tækifæri til að sjá 
með eigin augum hvernig hlutirnir 
ganga fyrir sig í skólanum Ecole 
ABC de Bobo. Hún dvaldi ekki lengi í 
Búrkína Fasó en nýtti tímann vel 
og naut þess að vera innan um 
„stóru fjölskylduna“ þeirra Gullýjar 
og Hinriks. 

„Já, maður skynjar vel að þetta 
er ein stór fjölskylda og er mikil 
virðing borin fyrir Gullýju og 
Hinriki. Þau hafa líka gert alveg 
ótrúlega hluti,“ segir Jóna og það er 
nokkuð ljóst að starfið hefur haft 
mikil áhrif á svæðinu. „Nú eru þau 
að byrja með fimm ára börn og svo 
fjögurra og þriggja. Þörfin er svo 
mikil.“

Jónu var sannarlega vel tekið af 
nemendum og starfsfólki. Hún 
kynntist ungum nemanda, Millogo 
Omar að nafni, og hafði hann 
djúpstæð áhrif á hana. „Omar kom 
í skólann árið 2013, þá átta ára 
gamall. Hann hefur staðið sig 
rosalega vel í skólanum en hann 
glímir við mjög alvarlegan sjúkdóm 
í beinunum og hefur brotnað mjög 
oft. Hann er nánast bundinn við 
hjólastól í dag. Þegar hann brotnar 
líður honum auðvitað mjög illa og 
vill bara hætta í skólanum. Svo 
þegar bráir af honum kemur hann 
alltaf aftur og nú er hann bráðum 
að klára grunnskólann,“ segir Jóna. 

Það hefur verið ótrúlegt að 
fylgjast með þessum dreng, að sögn 
Gullýjar og Hinriks. Að sjá hann 
eftir veikindi koma haltrandi í 
skólann með prik sem hann styður 
sig við. Hann gefst ekki upp. „Við 
erum mjög þakklát og stolt að hafa 
þessa hógværu og sterku hetju í 
skólanum okkar,“ segir Gullý. 

Eins og Jóna nefndi er Omar 

kominn í hjólastól núna og á hann 
mun auðveldara með að ferðast 
um. Eins og sjá má á meðfylgjandi 
mynd skrifar hann listavel og er 
prýðilegasti námsmaður. 

Það var gaman fyrir Jónu að sjá 
hvernig Lífland, landbúnaðarhluti 
skólans, er að taka á sig mynd. 
Vatnsturninn er kominn og ekki 
lengur þörf á að handpumpa vatni 
upp úr jörðinni en vatnið á landi 
skólans er víst alveg einstaklega 
gott og það er nóg af því! „Hinrik 
segir að vatnið þarna sé betra en í 

Vestmannaeyjum! Þetta er mjög 
gott vatn. Svo sér maður fólk 
standa úti á götum í biðröðum eftir 
að kaupa vatn. Þegar borað var eftir 
vatni á Líflandi var það gert svo vel 
að aðgangurinn að því er greiður,“ 
segir Jóna sem myndi ekki hika við 
að fara aftur út til Búrkína Fasó ef 
færi gæfist. Í Ecole ABC de Bobo eiga 
sér stað kraftaverk á hverjum degi 
og dásamlegt að fá að fylgjast með 
og taka þátt í þessari mikilvægu 
uppbyggingu sem í starfi ABC felst. 

 

Magnaðir einstaklingar í 
stórri fjölskyldu

■  Hógvær og sterk hetja

■  Omar leggur sig virkilega fram í skólanum og skrifar undurfallega

■  Jóna og Millogo Omar
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Ökufærni er lykilatriðið  
þegar ungmenni hefja akstur.
Hvar fær ungmennið þitt kennslu?

    Hluti námsins fer fram í fullkomnum ökuhermi
    Áhersla lögð á færni nemenda og öryggi þeirra í umferðinni
    Allt kennsluefni innifalið
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Hringdu núna  

og bókaðu  

ökuskólann

ÖKUSKÓLINN Í MJÓDD 
– yfir 40 ár í fagmennsku.

Þekking og reynsla í fyrrirúmi

Nabuma Lillian er kennari í ABC skólanum í Kasangati. Hún 
hefur unnið þarna í níu ár og vill hvergi annars staðar 
starfa. „Hér hef ég mikil áhrif og sé mikinn árangur“, segir 
hún. 

Nabuma kláraði kennaranám sitt árið 2011 og sótti um 
vinnu hjá ABC skólanum í Kasangati. Öllum leist vel á hana 
og hún hóf störf sem enskukennari. Að hennar mati eru 
nemendur hennar mjög fjölbreyttur hópur. „Sumir nem-
endur er ákaflega áhugasamir. Þeir eru mjög virkir og ávallt 
þeir fyrstu til að rétta upp hönd og svara eða spyrja um 
eitthvað. En sumir nemendur þurfa hvatningu og þeir 
komast alltaf á beinu brautina,“ segir Nabuma. 

Aðspurð hvort hún njóti sín í vinnu sinni segist hún 
hvergi annars staðar vilja vera. „Ég er hluti af heilmiklum 
breytingum til hins betra í lífi þessara nemenda. Ég fyllist 
stolti þegar ég sé með eigin augum hvernig þau hafa þróast 
þegar næsti kafli tekur við hjá þeim,“ segir hún. Nemendur 
hennar eru á aldrinum 7-10 ára. 

Mörg börnin í skólanum eru sýnilega þakklát fyrir 
tækifærið að koma í skólann. „Margir nemendur hafa það 
mjög slæmt heima fyrir. Þeir segja mér oft að það hefi ekki 
verið neinn kvöldmatur og því fóru þeir svangir af sofa. Þá 
mæta þeir í skólann glorhungraðir. Ef þessi skóli myndi 
skyndilega hætta væru margar fjölskyldur í sárum,“ segir 
Nabuma. 

Texti: Oddur Björn Tryggvason 

Hefur mikil áhrif á líf nemenda

■  Nabuma Lillian 
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Í átján ár hafa Rasta samtökin unnið með börnum sem eru í 
þrælkun í Pakistan. Að baki starfseminni stendur séra 
Shamoun Chand og fjölskylda auk hjónanna Henny og 
Liaquat M. Qaiser. 

 „Ég lauk námi árið 2000 og fluttist aftur til 
Sheikhupurahéraðsins þar sem ég ólst 
upp. Í héraðinu eru hundruð múrsteina-
verksmiðja. Guð gaf mér bendingu um 
að hjálpa þrælunum í verksmiðj-
unum því þeir lifa í eymd og 
vonleysi,“ útskýrir Shamoun Chand. 

„Við hjónin báðum til Guðs og 
spurðum hvað við gætum gert til að 
aðstoða. Við höfðum samband við 
séra Liaquat M. Qaiser og eiginkonu 
hans Henny Qaiser sem aðstoðuðu 
okkur.“

 Einn stærsti vandinn var sá að börnin 
gengu ekki í skóla. Árið 2005 byrjaði Chand að 
bjóða upp á fræðslu fyrir lítinn hóp barna í 
herbergi nálægt bústöðum verksmiðjustarfsfólksins. Þökk sé 
sænska prestinum Stanley Sjöberg og ýmsum sænskum 
söfnuðum og nytjamörkuðum að nægir peningar söfnuðust 
til að hægt var að kaupa land og árið 2013 opnaði Rastaskól-
inn sem er bæði grunn- og framhaldsskóli. Skólinn er 
staðsettur fjórum mílum norðvestan við Lahore í norð-

austurhluta Pakistan, rétt hjá múrsteinaverksmiðjunum þar 
sem fjöldi fólks er í þrælkun vegna skulda sem þau geta ekki 
borgað af. 

„Meginmarkið okkar er að mennta börn 
starfsfólks múrsteinaverksmiðjunnar til að 

losa næstu kynslóð undan þessari eymd,“ 
segir Chand. 

Rasta samtökin hafa einnig unnið 
að því að kaupa fólk laust úr þræl-
dómi, veitt vannærðum og veikum 
nauðsynlega læknisaðstoð auk þess 
að veita fátækum og illa settum 
fjölskyldum mataraðstoð. Samtökin 
hafa líka aðstoðað margar kristnar 

fjölskyldur sem sætt hafa ofsóknum 
trúar sinnar vegna. Á þessu ári hófu 

ABC barnahjálp og Children´s Mission 
samstarf við Rasta samtökin. Samstarfið 

lýtur að skólastarfinu. Frekari upplýsingar 
um Rasta samtökin má finna á vefsíðunni 

www.rastafoundation.org og um samstarf ABC og Rasta 
samtakanna má lesa á vefsíðu okkar, www.abc.is.

Texti: Eva Ruderstam
Íslensk þýðing: Malín Brand

Nýtt líf fyrir börn í þrælkun
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Danna Lily Narvaez er yngst þriggja systkina. Hún er níu 
ára gömul og stundar námið af kappi í þriðja bekk. 
Raunar leggur hún allt sitt í námið og er afburðarnem-
andi með bestu einkunn í hverju fagi. Kennararnir gefa 
henni allir mjög góða umsögn og segja þeir að hún leggi 
sig mikið fram, sé ábyrg og metnaðurinn mikill.

Hún ætlar að halda sínu striki í náminu og það er 
draumur hennar að verða læknir. Hún veit að til þess að 
sá draumur geti orðið að veruleika þarf hún að leggja 
töluvert á sig. 

Pabbi hennar, David Narvaez, er byggingaverkamaður 
og mamma hennar, Sonia Narvaez, er húsmóðir. 

Þetta er hún Ruzzene Clarie Gavina. 
Hún er 12 ára, hörkunámsmaður og ætlar sér að verða 

kokkur í framtíðinni. Það er vissulega nóg að gera í 7. 
bekk og tekur hún námið alvarlega og árangurinn í 
samræmi við það. Samt gefur hún sér tíma til að gera 
ýmislegt annað en að læra og er mjög virk í félagslífinu. 

Ruzzene Clarie er næstelst fimm systkina. Pabbi 
hennar, Robinatu Gavina, er öryggisvörður og mamma 
hennar, Zenaida Gavina, rekur verslun. Þar er Ruzzene 
Clarie tíður gestur. Hún nýtur þess að skoða það sem til er 
og prófa sig áfram í eldamennsku með vörum úr verslun-
inni hennar mömmu. Það skemmtilegasta sem hún gerir, 
fyrir utan að teikna, er nefnilega að hjálpa mömmu sinni 
við eldamennskuna og það gerir hún á hverjum degi. 
Enda ætlar hún sér að verða kokkur og því er um að gera 
að nýta hvert tækifæri til að prófa sig áfram og læra af 
mömmu. 

 Ætlar sér að 
verða læknir

Matreiðslan á hug 
hennar allan

Frá Filippseyjum
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Reykjavík • London

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k

Letur svart

Fjórlitur
76c + 8m

100c + 65m + 30k



3 stk eggjahvítur
200 g púðursykur
150 g ljóst súkkulaði, smátt saxað
300 g (2 pokar) Appolo lakkrískurl að eigin vali  

Ofninn hitaður í 150 °C. Eggjahvítur og púðursykur 
stífþeyttar í u.þ.b. 15 mín. og lakkrískurli og ljósu 
súkkulaði blandað varlega saman við með sleif. 
Gerið litla toppa með tveimur teskeiðum og setjið 
á pappírsklædda bökunarplötu. Bakið í u.þ.b. 14 mín. 
Ath. að hiti og tími getur verið breytilegur eftir ofnum.

Uppskrift að góðum lakkrístoppum

APPOLO LAKKRISKURL
APPOLO LAKKRISKURL

APPOLO LAKKRISKURL

Allar þrjár tegundirnar af lakkrískurlinu henta mjög vel í bakstur og eftirrétti. 
Og nýjasta tegundin okkar, Piparfyllt lakkrískurl, er reyndar alveg 
ómótstæðileg að margra mati. Jafnvel bara ein og sér.
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