
HvaðhefurABC gertinnanlandsáárinu?

Kæru stuðningsaðilar
með þessu bréfi viljum við óska ykkur
gleðilegrar jólahátíðar og friðar á nýju ári.

Framlagykkarbreytir lífi margra

ABC barnahjálpar,

Eins þökkum við ykkur ómetanlegan
stuðning á árinu sem líður.Gleðileg jól
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Árlegt söfnunarátakABC barnahjálpar,Börn hjálpa börnum,
hófst að þessu sinni í Lundarskóla á Akureyri mánudaginn
18. febrúar. Alls tóku þátt 1653nemendur úr 56skólum þátt
í söfnuninni víðs vegar um landið. Söfnunarféð er nýtt til
að styrkja innviði skólastarfsABC í Afríku og Asíu, en í ár
söfnuðust 6.510.517kr.
Forvarnafræðsla Magga Stef er áfram styrkt af ABC.

Nytjamarkaðir ABC eru áfram reknir á tveimur stöðum,
Víkurhvarfi 2í KópavogiogDalshrauni13íHafnarfirði. ABC fór
í samstarfmeðSímstöðinni frá marstil júní í söfnunarátakinu
”Einskiptis gjöf3800kr.í eitt skipti“. Söfnunin gekkveloghafa
safnast um7.620.650kr.
Í febrúar ogmarsheimsótti framkvæmdastjóriABC nokkrar

kirkjur ogsagðifrá starfi ABC í 30ár.Tímariti ABC var dreift
til stuðningsaðilaokkar ogvelunnara í júní. Í ágústfór ABC í
samstarfmeðSíminn PAY,ogerokkar fyrsta verkefni aðsafna
fyrir tölvum í Bangladess.Á árinu voru 11starfsmennABC á
Íslandi, 5 á skrifstofu og 6 á Nytjamörkuðum ABC og einn á
vettvangi.
Í Reykjavíkur-maraþoni Íslandsbanka söfnuðust 183.000kr.

Markmiðið varaðsafna200.000kr.fyrir búnaðiínýjaskólastofu
í Pakistan. ABC er þáttakandií Þróunarsamvinnunefndogvar

samstarfsverkefnið ,,Þróunarsamvinna ber ávöxt“ var haldið
9. september á Nauthóli. Gefið var út myndband til að vekja
athygli á samstarfinu og á málstofunni kynnti fyrirtækið
Áveitan hvernig þau hafa lagt ABC lið með vatnsverkefnumí
Búrkína Fasó.
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Kenía

Agape Social Concern (ASC) gerðist samstarfsaðili ABC árið 2017.
ASC rekur Heimili Friðar (Home of Peace) ogþargetanemendurlokið
gagnfræðaskóla.Námið er bæði bóklegt ogverklegt. Þrisvar í viku fara
nemendurí almennanskólafyrir utan Heimili Friðar þar semþautaka
þátt í öllu námi ásamt því að vera með öflug drengja- og stúlknalið í
fótbolta.
Í skólanum eru 355 stúlkur og 220 drengir. Gildi skólans eru

„sustainablefuture“ – „equal rights“ – „corruption freegeneration“.Eða
sjálfbærframtíð -jafnrétti – kynslóð ánspillingar.
Skólinn vinnur markvisst að sjálfsþurftarbúskap
til að draga úr rekstrarkostnaði og er ákveðið
svæði á skólalóðinni notað til ræktunar. Einn
starfsmaður skólansstakk uppá aðhafa árlegan
„Íslandsdag“ ís-dag. Segja má að sá dagur sé
kominn til að vera, þvílíkur gleðidagur fyrir
krakkana, sem mörg hver voru að fá ís í fyrsta
sinn áævinni.
Um mitt ár voru settar upp 9 nýjar sólarsellur

á báðar heimavistirnar. Þetta hefur stórbætt
aðstöðuna í skólanum fyrir bæði nemendur og
starfsfólkið.

ABC safnaðifyrir vatnsbrunnifyrir garðyrkjuskólann“Lífland”
með, gjöf frá Reykjavíkurmaraþoninu, málverkum frá Tolla og
afmælissamkomuí Kirkjulækjarkoti. Vaskir menn frá Áveitunni
á Akureyri fóru til Búrkína Fasó og lögðu á sig mikla vinnu við
að setjaupp varnsturn og pípulagnir í húsin, ABC barnahjálp
að kosntaðarlausu. Heimafólkið sér nú alfarið um reksturinn
á staðnum með dyggri aðstoð Hinriks og Gullýjar gegnum
heimsóknir ogskypefundi.
Í septemberhófst nýtt skólaár. Nýr leikskóli var byggður fyrir

gjafafé frá Nytjamarkaðinum á Selfossi semgerði okkur kleift að
takainn tvo nýja árganga,4og5árabarna.

ABC starfarí dagátveimursvæðum,íNaíróbí ogNamelok
með Maasai fólkinu. Framtíðarsýn skólastjórnenda er að
styrkja börn með heildrænum hætti og hjálpa þeim að
finna áhugasviðsitt. Börnin fá gæðakennsluogí gegnum
hanafáþautækifæri til aðbætalíf sittoghafajákvæðáhrif
ásamfélagiðsitt.



Pakistan Nú hefur ABC stuttskólanní Pakistan
í tvö ár.Læknir kemurí skólanntvisvar í
mánuði til aðskoðabörnin oggefaþeim
tilheyrandi lyf ogmeðferðir eftir því sem
við á.
Mörg barnanna voru vannærð þegar

þau byrjuðu skólagöngunaogáttu erfitt
meðaðtakaþáttíheilum skóladegivegna
máttleysis.Nú fáþaudaglegafjölvítamín
síróp, sem hluti af daglegri næringu og
sjáþaumikinn munáþessumbörnum.

Á árinu var byggt leiksvæði við skólann með útileiktækjum og íþróttatækjum. Nemenda
eldhúsvar sett upp. Í sumar var ákveðið að bætavið kennslu í vísindum ogvar nýr kennari
ráðinn til að kennavísindi ogefnafræði fyrir 9.og10.bekk.
Skemmtilegnýjungeraðvið fáumrakara í heimsókn,semklippir alla drengiókeypiseinu

sinni í mánuði. Skólaganganemendannahefur gríðarleg áhrif á þessibörn oggefur þeim
tækifæri, semværuannars óhugsandi fyrir þennanútsetta hópbarna, semeruað temjasér
nýtt hugafar,kannamöguleikaogframtíðarsýn.

Í Naíróbí er virkt félagslíf utan hefðbundinnar
skóladagskrár. Skólinn er í samstarfi með
„Recreation Factory Art”, semhjálpar nemendum
að kanna listrænan áhuga sinn. Þ.á.m. dans,
söng og hljóðfæraleik, yngstu nemendurnir
fá leiðsögn í myndlist. Skólinn hefur haldið
nokkra tónleika þar semnemendur fá aðspreyta
sig á sviði. Á fimmtudögum kemur hópur frá
Mathare Sports Youth Association (MSYA) og
þá er fótboltaþjálfun á skólalóðinni með þjálfara
og leiðbeinanda. Og ekki má gleyma nýjasta
sportinu á heimavistinni, sem er skák. „Penda
Medical Center“ heimsótti skólann í mars til að
leiðbeina nemendumvarðandi heilbrigðan lífstíl

ogsamskiptikynjanna. ”YoungLife Kenya” heimsækjaskólannreglulegaogelda
ogbakameðkrökkunum ogeigagóðandagmeðþeim.
ABC fékk styrk frá ICEIDA til að byggja nýja vatnsveitu og öryggisveggí

kringum skólanní Namelok,semvar byrjað á í janúar oglokið í júní.
Í upphafiskólaársins2019var farið í miklar endurbæturáíþróttastarfi skólans,

ABC keypti nýja íþróttabúninga á alla nemendurásamtnýjum íþróttabúnaði til
aðstundaýmsarboltaíþróttir. Eins var farið í aðkaupanýjar skólabækurogbæta
aðstöðunaáskólaskrifstofunni.
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Filippseyjar

Indland Úganda

Starf ABC barnahjálpar
snýstfyrst ogfremst

umaðveita fátækumbörnum menntun
ogþar meðtækifæritil framtíðar.

Mikið var umdýrðir þegarstarfiðáFilippseyjum hélt uppá35ára
starfsafmæli Children ś Mission Philippines í mars. Hér byrjaði
ABC að styðjafyrstu börnin til námsmeðaðstoðÍslendinga fyrir
29árum síðanogmörgþúsundbarnahafa útskrifast síðanþá.
Þarna er unnið stórt og mikið starf og mikið lagt upp með að

auka þekkingu barnanna og foreldra þeirra með hinum ýmsu
námskeiðumogafþreyingardögumaukvenjulegrar kennslu.
Meðal annars fóru börnin í sumarbúðir eina helgi þar sem

þau tóku þátt í ýmsum keppnum, fengu kristilega kennslu og
skemmtu sér mjög vel. Haldið var námskeið þar sem kennt

Í janúar 2019fór framkvæmdastjóri
ABC að heimsækja skólann okkar á
Indlandi í tilefni þessað nú eru 25ár
síðan við byrjuðum að styrkja börn til
námsþar.
Sérstaklega var gaman að hitta

nokkrar stúlkur, sem höfðu útskrifast
frá ABC skólanumogfenguallar styrk
til aðstofnalítil fyrirtæki.
Mikið er búið að vera um flóð og

fárviðri á svæðinuogaugljóstað mikil
þörf var á endurbótum á þökum og
veggjumskólanssemogávatnsbrunni
skólans.
ABC sendi strax fjármagn fyrir

þessum endurbótum. Eins var
tækjabúnaður orðinn lélegur svo að
veittur var styrkur til að kaupa tölvu,
skannaogprentara fyrir skrifstofuna.

ABC Úganda rekur 9 skóla á 3 svæðum.
Vatnsverkefninu ”Save water” lauk í febrúar en
formleg afhending var á alþjóðlega degi vatnsins
22.mars. Þá voru nýju vatnstankarnir vígðir ogöll
börn í grunnskólanum fengu gefinsvatnsflöskur til
að fylla á, ádaginn.
Í byrjun júní heimsóttu Samúel og Þráinn,

stjórnarmenn ABC, starfið, hittu skólastjórnendur
ogstjórn skólansogtókuþátt í ráðstefnu.

var um frumkvöðlastarfsemi barna. Einnig var boðið upp á
ýmis konar tónlistarnámskeið þar sem börnin fengu að læra
m.a. á hljómborð, trommur, ukulele og gítar. Haldinn var
fjölskyldudagur þar sem börnin sungu og dönsuðu og allir
skemmtusérmjögvel.
Börnin fengu árlega læknisheimsókn í maí og í júlí komu

tannlæknarogunnu í sjálfboðavinnu við aðskoðabörnin, laga
það sem þurfti og kenna þeim tannumhirðu. Þráinn Skúlason
stjórnarmaðurABC heimsóttistarfiðí júlí.

Á haustmánuðum gáfum við starfinu nýja myndavél svo
hægtséaðtaka betri myndir af nemendumogviðburðum. 27
nemendurútskrifuðustúrháskólasíðastliðið voráhinumýmsu
brautumogánýju skólaári eru 457nemendurstuddir til náms
ávegumABC.


