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Sumir hafa farið út í fjar-
kennslu, kennaraheimsóknir,
starfsmenn hafa afhent for-
eldrum námsefni með leið-
beiningum sem þau skila
einu sinni í viku. Flestir
skólanna hafa verið opnir í
hollum eða tímabundið en
einnig hefur tíminn verið
nýttur til að breyta, bæta og
laga skólabyggingar og
heimavistir á meðan þær
standa tómar. Þökk sé
frábæru starfsfólki á öllum
starfsstöðvum okkar í Afríku
og Asíu sem hefur unnið
ötullega og af mikilli fórnfýsi

að lausnum og nýjum
kennsluaðferðum á þessum
erfiðu tímum. Það er alveg
ljóst að takmarkanir
stjórnvalda á hverjum stað
hafa nú þegar haft slæm
áhrif á líf og heilsu barnanna
þegar þau upplifa
takmarkað aðgengi að
skólum sínum, þar sem þau
hitta vini og kennara og fá
öllu jafna menntun, öryggi,
heilbrigðisþjónustu og mat.
Nánari fréttir af vettvangi eru
hér í blaðinu á bls. 4.

ABC nýtur enn ríkulegs
stuðnings þrátt fyrir farald-
urinn og hafa Íslendingar
sýnt það enn og aftur að við
gleymum ekki börnum í
neyð. Þó að ástandið sé
erfitt hér á landi þá eru
Íslendingar með stórt hjarta
og gera sér grein fyrir því að
ástandið er mun verra í
þróunarlöndunum og vilja
leggja hönd á plóginn. Mjög
fáir hafa sagt upp sínum
mánaðarlega stuðningi við
börnin.
Mestan samdrátt fundum við
í okkar árlegu söfnunum sem
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Ég vil byrja á að
þakka ykkar
dýrmæta og

trúfasta stuðning
á árinu. Þrátt fyrir

ástandið í heiminum
á þessum Covid
tímum hafa allir
samstarfsaðilar

okkar haldið
starfsemi opinni þó
á mismunandi hátt.

Jólakveðja



koma í gegnum söfnunar-
bauka. Ástæðan er auðvitað
sú að fólk er einfaldlega
minna á ferðinni og fer ekki í
verslanir þar sem baukarnir
eru. Þá var verkefninu Börn
hjálpa börnum, sem venju-
lega stendur yfir frá febrúar
til apríl, að mestu frestað.
Þeir fjármunir sem þar safn-
ast standa að öllu jöfnu
undir byggingaframkvæmd-
um.
Í staðinn fórum við í tvær
símasafnanir á árinu. Önnur
til að safna fyrir neyðar- og
varasjóð fyrir nemendur
ABC og fjölskyldur þeirra
og hin til að safna fyrir tölvu-

búnað fyrir skólann í Bangla-
dess. Nánar er fjallað um
það á bls. 10.
Við brugðumst fljótt við
þegar við áttuðum okkur á
hvað lokanir voru að hafa
víðtæk áhrif á líf barnanna
okkar og fórum í að safna
fyrir matarpökkum til að gefa
forráðamönnum barnanna
sem margir misstu vinnuna
sem var lítil fyrir.
Við byrjuðum í lok apríl og
höfum sent reglulega eftir
því sem þörf er á á hverjum
stað fyrir sig.
Fyrir utan höft vegna Covid-
19 þá hafa lönd eins og
Filippseyjar, Bangladess og

Indland lent í flóðum og
fellibyljum sem koma oft
með látum í þessum löndum
í ágúst/september, en þá
hrundi hluti af girðingum í
kringum skólalóðir okkar á
Indlandi og Bangladess og
það var farið strax í að gera
við vegginn með hjálp úr
neyðarsjóð ABC. Og nú í lok
október skall á fellibylurinn
Goni í Manilla og misstu um
200 fjölskyldur barna okkar
heimili sín í þeim fellibyl. Svo
það er að ýmsu að huga og
oft kemur neyðarsjóðurinn
að góðum notum, þegar við
þurfum að grípa inní og
hjálpa í ýmsum hamförum

sem skella á fólki okkar
víðsvegar um heiminn.
Við skiptum öll máli í
baráttunni fyrir betri heimi
og allar gjafir skipta miklu
máli, smáar og stórar og
hver stuðningsaðili, sjálf-
boðaliði, starfsmaður, kenn-
ari sem leggur hönd á
plóginn er mikilvægur. Guð
gefi ykkur öllum gleðileg jól
og blessunarríkt nýtt ár og
hjartans þakkir fyrir allt sem
þið hafið lagt af mörkum á
liðnum árum og ekki síst á
þessu sérstaka ári 2020.

Með kveðju og þakklæti
Laufey Birgisdóttir
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Í byrjun árs hlýddu nem-
endur Home of Peace á
fyrirlestur um rétt þeirra
innan þjóðfélagsins. Bæði
fræddust þau um grund-
vallarmannréttindi og rétt-
indi barna. Jafnrétti og réttur
til menntunar var á meðal
umræðuefna. Nemendurnir
hafa einnig fræðst um
mansal, þær ógnir sem af því
stafa og hvernig er hægt að
verjast þeim ógnvaldi sem
mansal er. Í Bangladess eru
barnahjónabönd því miður
allt of algeng og eru sterk
tengsl milli mansals og þess
að barnungar stúlkur séu
þvingaðar í hjónaband. Því
er afar brýnt að fræða börn,
einkum stúlkur, um mansal
og hver réttindi þeirra eru.

Ný skólabygging var vígð í
byrjun árs, við hátíðlega at-
höfn. Skömmu síðar fór
Covid-19 að breiðast út um
heimsbyggðina og ekki er
Bangladess undanskilið.

Áhrifanna hefur gætt á Home
of Peace og hefur skólastarf
raskast eins og annars staðar.

Nemendur fengu ítarlega
kennslu í handþvotti sem og
grímunotkun til varnar smiti.
Heimilinu voru færðar grímur
að gjöf frá velunnara þess.

Tíminn var vel nýttur á
meðan skólinn var lokaður út
af faraldrinum. Nemendur á
heimavistinni lærðu á
hljóðfæri, sungu og unnu
námstengd verkefni, svo

eitthvað sé nefnt. Vissulega
hafa allir gætt að sóttvörnum
og fjarlægðarmörkum innan
heimavistarinnar og skólans.

Skólinn fékk 25 tölvur að gjöf
á árinu en þær eiga eftir að
koma að góðum notum í
tölvuveri skólans. Nemendur
hafa þó ekki verið í skólanum
seinni hluta ársins heldur
dvalið hjá foreldrum sínum
og unnið skólaverkefnin
heima. Nánar er sagt frá
þessari gjöf á bls. 10

Starfsfólk skólans hefur
einnig unnið ötullega að því
að veita nemendum og fjöl-
skyldum þeirra reglulega
mataraðstoð á þessum erfiðu
tímum.

Bangaladess
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Indversk börn eiga sannar-
lega undir högg að sækja,
eins og margir, vegna Covid-
19. Í skýrslu UNICEF frá því í
júní á þessu ári er greint frá
því að rúmlega 120 milljónir
indverskra barna komi til með
að búa við fátækt í kjölfar
heimsfaraldursins.

Efnahagur Indlands hefur
hríðversnað í kjölfar Covid-
19 og efnahagsráðstafanir

stjórnvalda koma einna
verst niður á börnum sem
búa við fátækt. Það er
ríkjandi skortur á mat og
drykk og aðgengi barnanna
að heilsugæslu og annarri
heilbrigðisþjónustu hefur
verið skertur til muna.

Afleiðingarnar eru meðal
annars aukin hætta á barna-
þrælkun, líkamlegu- og
kynferðislegu ofbeldi.

Skyndileg lokun skóla ABC
þann 15. mars sl. stöðvaði
skólastarfið tímabundið.

Þessi breytti veruleiki var
starfsfólki skólans þungbær,
enda erfitt að laga sig að svo
breyttum aðstæðum.
Foreldrar og forráðamenn
barnanna hafa flestir misst

lifibrauð sitt og skortur er á
daglegu viðurværi. Auk þess
hafa foreldrarnir þungar
áhyggjur af menntun barna
sinna og framtíð.

Starfsfólk skólans leitaði
ráðgjafar hjá ABC. Í kjölfarið
lögðu þau aukna áherslu á
að viðhalda tengslum við
börnin. Starfsfólk skólans
útbjó matarpakka handa
börnunum og útbýtti verk-
efnum, sem hafa það að
markmiði að hjálpa þeim og
hvetja til að halda náminu
áfram. Þau hafa verið börn-
unum innan handar og að-
stoðað við verkefnin auk
þess sem börnunum hefur
boðist að koma í litlum
hópum í skólann. Þar hafa
þau unnið verkefni og fengið
að leika sér á leiksvæði
skólans en þess er vandlega

gætt að halda hópunum
fámennum.

Allir þessir þættir hafa gert
lífið bærilegra hjá börnunum
og starfsfólkinu á þessum
erfiðu tímum.

Í kjölfar flóða sem áttu sér
stað í ágúst var farið í að
bæta vegginn í kringum
skólann sem hafði hrunið.
Voru þetta nauðsynlegar
aðgerðir til að bæta öryggi
nemenda og starfsfólks.
Einnig keyptum við tölvu til
að auðvelda fjarkennslu.

Með ykkar hjálp eiga þessi
börn möguleika á bjartari
framtíð með menntun sem
er lykilatriði til að rjúfa víta-
hring fátæktar.

Þakka ykkur fyrir stuðninginn.

Indland

Kærustuðningsaðilar

Við erum ykkur
afar þakklát fyrir

það örlæti og
stuðning sem
þið hafið sýnt

börnunum á
Indlandi, á þessum

erfiðu tímum.
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Covid-19 hafði fljótt áhrif og
þurfti að skerða aðgengi að
skólunum. Foreldrar og
ungmenni fengu fræðslu um
Covid-19 og mögulega
útbreiðslu vírussins og fengu
afhentar hreinlætis- og sótt-
hreinsivörur. Einnig var

matarúthlutun til fjölskyldna í
skólanum tvisvar sinnum á
árinu – þar sem fjölskyldur
fengu matarpakka og hrein-
lætisvörur, leiðbeiningar um
notkun þeirra og upplýsingar
um Covid-19.

Á árinu var einnig haldin
Æskulýðssamkoma fyrir ung-
lingana þar sem þemað var
„Markmið í sambandi“.

Skólinn hófst að nýju eftir
sumarfrí í september en
börnin máttu þó ekki mæta í
skólann. Hefur kennslan farið
fram með þeim hætti að
foreldrar mæta í skólann á

mánudagsmorgni, fá afhent
kennslugögn og um leið
leiðbeiningar um hvernig
vinna eigi kennsluefnið. Því
er skilað aftur í skólann á
föstudegi. Það frábæra við
þetta fyrirkomulag er að
þarna fá margir foreldrar
kennslu – sem þeir hafa ekki
fengið áður og erum við því
að mennta foreldrana í
leiðinni.

Nú í haust gengu margir
fellibyljir yfir Filippseyjar og
urðu þúsundir íbúa á þeim
svæðum sem við störfum á
fyrir áhrifum þeirra. Mikil flóð
fóru þar yfir og urðu margar

fjölskyldur að flýja upp á þak
húsa sinna og töpuðu þær
margar hverjar öllum sínum
eigum. Starrfsfólk skólana á
Filippseyjum, CMP, brugðust
strax við með því að útvega
heitar máltíðir fyrir 502
fjölskyldur og matarpakka
með hreinlætisvörum og
fatapakka til margra fjöl-
skyldna sem á þurftu að
halda. Enn er mikið upp-
byggingastarf fyrir höndum
og hjálpast allir að við að
koma húsnæði í lag og
útvega helstu nauðsynjar
fyrir þessar fjölskyldur.

Filippseyjar
Árið byrjaði með

eðlilegum hætti hjá
börnunum sem

mættu í skólann og
fengu kennslu og

skrifuðu þakkarbréf
til stuðningsaðila

sinna.
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Aðeins hafa elstu nemen-
durnir fengið að koma aftur í
skólann til að stunda nám
og hafa því starfsmenn
brugðið á það ráð þar sem
hægt er að heimsækja nem-
endur með kennsluefni og
undirbúa þau til að hefja
aftur nám í janúar. Búið er að
skipuleggja næsta ár þannig
að þau taka tvö skólaár á 18
mánuðum

Þökk sé áframhaldandi fjár-
stuðningi ABC velunnara var
þó hægt að ráðast í alls kyns
bráðnauðsynlegar fram-
kvæmdir sem ekki hefði
verið unnt að fara í hefðu

nemendur verið í skólanum.
Alls kyns viðgerðir og nauð-
synlegt viðhald var hægt að
hjóla í og ljóst er að skólarnir
verða í toppstandi þegar
nemendur snúa aftur.

Þessar framkvæmdir voru
sérlega nauðsynlegar þar
sem hægt var að bjóða
kennurum og öðru starfsfólki
skólanna vinnu og þar af
leiðandi kærkomnar tekjur í
þessu erfiða árferði. Meðal
framkvæmda í ABC skól-
unum voru viðgerðir á
þökum, endurnýjun á raf-
magnsvírum og byggð sal-
erni fyrir kennara á meðan
viðgerð fór fram á salernum
nemenda.

Öll birgðastaða var yfirfarin,
borð og stólar lagfærðir,
kojur teknar í gegn og
öryggiskerfi betrumbætt.
Aðstaða til íþróttaiðkunar
hefur einnig verið lagfærð en
búið er að girða af fótbolta-
völlinn og mun væntanleg
útleiga á honum framkalla
framtíðartekjur.

Fram að þeim tíma þegar
Covid-19 faraldurinn hóf
innreið sína gekk allt sinn
vanagang. Búið var að taka
rúmlega eitt þúsund myndir
af börnum sem eru studd til
náms og allar persónuupp-
lýsingar þeirra uppfærðar og
sendar stuðningsaðilum.
Nokkrir nemendur höfðu
ekki skilað sér aftur á
skólabekkinn í upphafi nýrrar
annar og hafist var handa við
að komast að ástæðu þess.
Starfsmenn vissu hvar börnin
áttu heima og því var hægt
að flýta þessu ferli töluvert.
Meðan á þessu stóð upp-
götvaðist að nokkrir nem-
endur með framúrskarandi
árangur gætu ekki snúið til
baka sökum þess að geta
ekki greitt skólagjöld. Stjórn-
in í skólanum ákvað að styðja
við þá með því að bjóða
þeim að halda áfram námi.

Skráður fjöldi á nemendum
fyrir skólaárið er 2.387. Að
miklu þurfti að huga og búið
var að halda fjölda funda um
þær áskoranir sem biðu nýs

skólaárs. Foreldrar nemenda
hafa tekið virkan þátt í öllu
sem viðkemur skólanum og í
upphafi ársins var engin
breyting á því. Allt leit vel út
enda hafði námsárangurinn
fyrir árið 2019 verið mjög
góður og því var hægt að
auka enn frekar við fjölda
nemenda.

Byrjun ársins lofaði góðu en
óvæntir atburðir settu allt á
bið hjá ABC skólunum í
Úganda rétt eins og á
flestum öðrum stöðum. Þá
skiptir mestu máli að gera
eitthvað jákvætt í erfiðri
stöðu og sú hefur verið
raunin hjá okkar fólki í
Úganda. Betri aðstaða bíður
nemenda ABC skólanna
þegar allt verður eðlilegt á
nýjan leik og því er mikils til
að hlakka.

Úganda
Skólastarf hjá ABC
skólunum í Úganda
hefur ekki sloppið
við neikvæð áhrif

Covid-19
faraldursins.

Skólum í landinu
var lokað þann 23.

mars



Í fyrstu bylgjunni lokuðu
yfirvöld allri skólastarfsemi
frá og með 16. mars en þó
gátu við haldið stúlkna-
heimavistinni gangandi þrátt
fyrir lokun. Almenn fræðsla
um sóttvarnir og nauðsyn-
legar hreinlætisaðgerðir var
veitt starfsfólki og kennurum
ABC skólans ásamt viðeig-
andi hlífðarbúnaði sem dró
úr smithættu. Í apríl sendi
ABC peningaaðstoð til að
kaupa matarpakka fyrir fjöl-
skyldur barna sem eru í
skólanum.

Skólinn opnaði dyrnar á ný
þann 1. júní. Frá þeim tíma
og til 22. júlí var prófatörn
fyrir eldri nemendur í gangi
og hjálpuðust allir kennarar
að við undirbúning.

Ekki er vitað um nein smit á
nemendum eða starfsfólki
ABC skólans.

Skólaárið var að mestu leyti
hefðbundið og ýmis verkefni
voru leyst af hendi. Öryggis-
gæsla var bætt á svæðinu
og nýtt húsnæði fyrir leik-
skólanemendur var tekið í
notkun. Ráðinn var nýr
kennari sem almenn ánægja
er með störfin hjá og tveir
leikskólaliðar voru fengnir til
starfa. Gæði kennara og
starfsmanna hafa mikið að
segja enda var ABC skólinn
talinn sá áttundi besti í

höfuðborginni Bobo Dioul-
asso en alls eru 56 skólar þar
viðurkenndir af yfirvöldum.
Námsárangur hefur verið í
stöðugum uppvexti og
metnaður stjórnar ABC
skólans í að ráða hæft fólk
skilar árangri. Því miður
verður aldrei hjá því komist
að einhver brottföll verða og
foreldrar taki börnin úr
skólanum til að hjálpa meira
heima fyrir.

Eitt og annað jákvætt er vert
að minnast á sem átti sér
stað í skólanum áður en
faraldurinn skaut upp koll-
inum. Þökk sé greiðum
aðgangi að litlum akri getum
við ræktað banana og nem-
endur njóta góðs af því þar
sem ávöxturinn telst mun-
aðarvara í Búrkína Fasó.

Alls búa 9 stúlkur á heima-
vistinni sem hlaut nafnið
Lífland en þangað fór styrk-
urinn sem safnaðist úr
Reykjavíkurmaraþoninu árið
2019. Stúlkunum vegnar vel
og þær fá gott veganesti inn
í framtíðina en þær eiga það
allar sameiginlegt að hafa
verið hraktar frá heim-
kynnum sínum.

Að lokum má minnast á að
hægt var að bjóða Kadi,
starfsmanni ABC skólans í
Búrkína Fasó, í heimsókn til
Íslands þann 21. febrúar
síðastliðinn. Kadi féll alveg
fyrir landi og þjóð en þegar
kom að brottför þann 10.
mars hafði Covid-19 skollið
á.

Áhrifa Covid-19
faraldursins gætir

víða og ABC
skólinn í Búrkína

Fasó er þar engin
undantekning.

ABC íBúrkínaFasó
á tímum Covid-19
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Allir menntaskólanemendur
hófu nám í almennum ríkis-
skólum sem hafa góðan
árangur með sína nemendur.
Neðri bekkir grunnskólans
hófu nám í skóla að nafni
Faith Junior Academy með
vel menntuðum og góðum
kennurum og efri stigin hófu
svo nám í Sifa Adademy sem
einnig er viðurkenndur skóli
með góða kennara.

Kenýa hefur ekki verið
undanskilin áhrifum vegna
Covid-19. Loka þurfti skólum
og nemendur sendir heim af
heimavist.

Fengu þeir kennslubækur til
að geta haldið áfram námi

sínu og heimaverkefni og
aðstoð eftir þörfum. Gátu því
elstu nemendur undirbúið
sig betur fyrir lokaprófin.

3 sjónvarpstöðvar í Kenýa
eru nýttar til að senda út
kennsluefni fyrir mismunandi
aldurshópa og hafa þeir
nemendur okkar sem hafa
aðgang að sjónvarpi getað
nýtt sér það.

Starfsfólk skólans hefur farið
í heimsóknir til nemenda til
að aðstoða með nám og
veita fræðslu um hreinlæti
og sóttvarnir og undirbúa
þau fyrir komu aftur í skól-
ann. Nemendur hafa fengið
góðar leiðbeiningar um

handþvott og grímunotkun
vegna Covid-19. Meirihluti
barnanna líður vel en hafa þó
nokkur þeirra veikst og
greiddi skólinn fyrir sjúkra-
húsvist og lyf. Matargjöfum
var útdeilt til þeirra sem eru í
mestri neyð.

Einnig aðstoðaði ABC þrjár
fjölskyldur nemenda okkar
sem urðu fyrir því að heimili
þeirra voru eyðilögð, þau
fengu styrki fyrir húsaleigu
svo að nú eru þau í öruggu
skjóli.

Tveir nemendur stóðu sig
afburðar vel þrátt fyrir erfiðar
aðstæður, annar nemandinn
lauk framhaldsskóla með

það góðar einkunnir að hún
komst inn í Háskóla og fékk
þar skólastyrk. Hinn nem-
andinn var að ljúka námi og
hefur sýnt svo góða frammi-
stöðu bæði námslega og
sem fyrirmynd og fékk hún
starf hjá skólanum sjálfum.
Að lokum er gaman að segja
frá því að ABC fékk stuðning
til að bæta aðstöðuna við
heimavistina í Naíróbí og
lesa má meira um það á
bls.10.

Kenýa
Í upphafi árs var heimavistin
flutt í nýtt og öruggara
húsnæði og hófu nemendur
í kjölfarið á því nám í nýjum
skólum.



Francis Odida fæddist í
Úganda þann 8. maí 1938.
Hann lést á sjúkrahúsi þann
15. september 2020. Eigin-
kona hans er TrudyOdida og
eru þau stofnendur ABC
Children´s Aid Úganda.

Trudy segir Francis hafa haft
mikinn karakter. Hann var

tvímælalaust maður fólksins
og var hann kallaður “Faðir
samfélagsins”. Þau giftu sig
árið 1989 og áttu þau
ótrúlega vegferð saman..

Fyrir stofnun ABC barna-
hjálpar í Úganda tóku þau
þátt í “Bíblíutíma barnanna”
í sjónvarpi í þrjú ár, eftir það
morgunverðarbæn fyrir
stjórnvöld en árið 1991
fórum þau að styðja börn til
náms í Norður- og Mið-
Úganda. Á þeim tíma var
stríð í Norður-Úganda og í
Mið-Úganda var Aids farald-
ur. Nutu þau hjónin þeirra
forréttinda að vinna saman

að því að hjálpa mörg
þúsund börnum og erum við
sérstaklega þakklát fyrir sam-
starf við þau hjónin.

Nú á seinni árum varð
Francis virkur í sveitastjórnar-
málum og er hann lést var
hann í framboði til þings og
vildi þar vera fulltrúi aldraðra
á þjóðþinginu.

Hann var elskaður af öllum
eins og sást í jarðaför hans,
þar mætti fólk úr öllum
stéttum þjóðfélagsins til að
votta virðingu sína.

Francis starfaði sem stjórn-
arformaður ABC Children´s

Aid Úganda frá stofnun þar
til fyrir tveimur árum síðan en
þá veitti hann yngri og mjög
hæfileikaríkum stjórnanda
stöðu stjórnarformanns.

Starfið heldur áfram hjá ABC
Children´s Aid Úganda og
erum við þakklát fyrir hans
framlag og trúfesti gagnvart
börnum í Úganda. ABC á
Íslandi þakkar Francis allt
samstarfið á þeim 25 árum
sem hann starfaði með
ABC.

Blessuð sé minning
Francis Odida.

FrancisOdida
– annars stofnandaABCChildren´sAid íÚganda

Íminningu

Reglulega gaman er að greina frá því að þrettán nemendur
útskrifuðust úr 10. bekk og þar með fá þau tækifæri til fram-
haldsmenntunar. Það hefur börnum úr „múrsteinsfjölskyld-
um“ ekki staðið til boða fyrr.

Við skólasetninguna í júní fengu allir nemendur skólabúning,
skólatösku og námsbækur. Skömmu eftir skólasetningu
þurfti að loka öllum skólum vegna heimsfaraldursins og
komu nemendur ekki aftur í skólann fyrr en í lok september.

Á þessum tíma var matargjöfum úthlutað fjórum sinnum og
var sá háttur hafður á að foreldrar sem tök höfðu á sóttu
matarpakka fjölskyldunnar í skólann en í sumum tilvikum var
farið með pakkana heim til fjölskyldna.

Foreldrar fengu ítarlegar leiðbeiningar og fræðslu um
smitleiðir Covid-19 og alvarleika þessa faraldurs. Auk þess
fengu allar fjölskyldur sápu og hreinlætisvörur.

Skólastarfið í Pakistan hefur gengið
ágætlega þrátt fyrir Covid-19 og lokanir
skóla. Nemendur sem sköruðu fram úr í

námi fengu viðurkenningu í lok
skólaársins og var hátíðarbragur á

skólaslitunum.

Pakistan
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Matarpakki vegna Covid-19 5.000 kr.
Kærleikssjóður Miriam í Úganda 5.000 kr.
Heilsugæsla í Pakistan 10.000 kr.
Álfabikar fyrir stúlkur 1.500 kr.
Borð og stólar 12.000 kr.
Moskítónet 1.200 kr.
Geit 6.000 kr.
Hænuungar 3.000 kr.
Skólabúningur 6.000 kr.

Viltu gefa gjöf sem
gefur áfram?

Gefðu gjöf sem skiptir máli
fyrir nemendur í ABC skól-
unum í Afríku og Asíu.

Gaman er að gefa mömmu
gjafabréf fyrir moskítóneti í
Búrkína Fasó eða frænda
gjöf fyrir skólabúningum í
Kenýa og í nafni pabba er
hægt að styrkja heilsu-
gæsluna í Pakistan þar sem
við borgum lækni fyrir að
koma einu sinni í mánuði
með lyf fyrir nemendur

okkar. Afa er t.vd. hægt að
gefa gjafabréf fyrir matar-
pakka vegna Covid og
frænku Hænuunga.

Öll gjafabréfin skipta máli og
hjálpa börnunum sem við
Íslendingar erum að styrkja.
Hér má sjá þau gjafabréf
sem hægt er að kaupa til að
styrkja við starfið okkar í ABC
barnahjálp. Hægt er að
kaupa þau á heimasíðu
okkar www.abc.is, á Nytja-
markaðinum og á skrifstofu
ABC.

Áttueftiraðkaupagjöfhanda
einhverjumsemáallt?

https://www.abc.is/studningur/gjafabref/kaerleikssjodur-miriam-i-uganda/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/heilsugaesla-i-pakistan/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/heilsugaesla-i-pakistan/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/alfabikar-f-stulkur/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/bord-og-stolar/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/moskitonet/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/geit/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/haena/
https://www.abc.is/studningur/gjafabref/skolabuningur/
http://www.abc.is
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Í október og nóvember stóðum við fyrir
símastöfnun til að safna fyrir tölvuveri fyrir
skólann í Bangladess. Þar styrkir ABC 400
nemendur til náms og stór hluti þeirra
bjuggu á heimavistinni á meðan almenn-
ingskólar voru lokaðir í nokkra mánuði vegna
Covid-19. Á þessum tíma kom í ljós mikil
þörf á tölvu og netkennslu þar sem aðeins
voru 3 tölvur á heimavistinni.
Skólastjórnendur óskuðu eftir hjálp til að
geta haldið upp fjarkennslu og komið upp
tölvuveri á ný. Ríkið hefur boðið upp á
námsefni á netinu en skólinn var ekki í stakk
búin til að nýta sér þá möguleika vegna
skorts á tölvubúnaði.

Markmiðið var að safna 1,5 milljón króna og
fyrir þá upphæð verða keyptar 25 tölvur
ásamt forritum og borð og stólar fyrir
skólastofuna, en einnig er þörf á að laga
hana og kaupa húsgögn. Verkefnið er hafið í
Bangladess þar sem pantaðar hafa verið 25
tölvur ásamt húsgögnum. Nemendur og
kennarar eru mjög spenntir og þakklátir fyrir
þessa frábæru gjöf.

Bangladess

ABC fékk styrk til að bæta
aðstöðuna við heimavistina í
Naíróbí á árinu, betri að
staða fyrir börnin að borða,
læra og leika sér.

Framkvæmdin gekk hratt og
vel fyrir sig. Byrjað var á
húsinu sjálfu og síðan farið í
göngustíginn á milli húsa.
Allt húsnæðið var málað,
fjölnotahúsið, salerni, eldhús
og heimavistin. Við keyptum
7 stór borð og 14 bekki til að
hafa í fjölnotahúsinu og til
að setja punktin yfir i-ið þá
keyptum við útileiktæki fyrir
yngstu krakkana.

Þessi skemmtilega viðbót
við heimavistina hefur bein
áhrif á heilsu og lífgæði
barnanna sem búa á heima-
vistinni ásamt starfsfólksinu.
Bætt aðstaða heimilisins í
kringum matartíma bætir
hreinlæti sem hefur bein
áhrif á heilsu. Bætt félags-
aðstaða til leikja og náms,
t.d. félagslíf skólans um
helgar, hefur bein áhrif á
líðan og námsárangur barn-
anna. Ásamt því að vera
með betri aðstöðu þegar
foreldrar koma að heim-
sækja börnin á heimavistina.

Naíróbí
Sérstakir styrkir
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Þetta segir Hinrik Þor-
steinsson hjá ABC barna-
hjálp en samtökin hafa
fengið styrk frá utanríkis-
ráðuneytinu til þess að
rafvæðameð sólarrafhlöðum

heimavistir og ýmiss önnur
hús sem tengjast starfsemi
skólans í borginni Bobo
Dioulasso í Búrkína Fasó.

Verkefnið snýst um að raf-
væða um tveggja hektara
svæði við borgina Bobo
Dioulasso í Búrkína Fasó en
þar hefur ABC rekið skóla í
tólf ár. Upphaflega voru
tæplega eitt hundrað börn
í skólanum en þau eru núna
rétt innan við átta hundruð
og stunda nám í leikskóla,
grunnskóla og verkmennta-
deild.

ABC barnahjálp hefur fengið
stuðning til að byggja
heimavist fyrir stúlkur og
drengi, tvö hús sem rúma
18-20 ungmenni. Að sögn
Hinriks eru heimavistirnar
hugsaðar fyrir eldri nem-
endur skólans.

„Margir nemendur okkar
hrökklast að heiman þegar
þeir komast á unglingsár og

hafa ekki neina aðstoð eða
utanaðkomandi hjálp. Þetta
gerist meðal annars vegna
fátæktar. Stór fjölskylda býr
jafnvel í einu herbergi og á
erfitt með að finna hráefni í
einu máltíð dagsins, hluta
ársins. Oft gerist það að
feðurnir bæta við sig eigin-
konum og þær koma með
eigin börn inn á heimilið. Þar
verður því þröngt á þingi og
nýju konurnar vilja oft reka
fyrri eiginkonu og hennar
börn út af heimilinu. Meðal
annars af þessum ástæðum
vildum við reyna að skapa
nemendum okkar aðstöðu
svo þeir gætu lokið námi úr
grunnskóla. Við reynum líka
að styðja við þau sem
komast í menntaskóla,“ segir
Hinrik.

Búið er að leggja leiðslur fyrir
rafmagn í allmörg hús á
svæðinu, heimavist stúlkna,
heimavist drengja, íbúðarhús
gæslumanns, íbúðarhús
umsjónarmanns heimavista,

eldhús og hús fyrir tækni-
deild skólans. „Á þessu
landi, sem við köllum Lífland,
höfum við látið bora eftir
vatni því þar er gott svæði til
að rækta matjurtir. Þeir sem
búa á heimavistinni læra
ýmislegt í sambandi við
ræktun og geymslu jurta.
Vatnið er nauðsynlegt til að
geta líka ræktað yfir
þurrkatímann. Við erum
einnig með vatnsturn knúinn
sólarorku sem sér um að
dæla vatni úr borholu upp í
vatnstank. Vatninu er síðan
dreift um svæðið eftir þar til
gerðum leiðslum sem
grafnar eru í jörðu. Og með
þessari aðstoð frá auðlindum
náttúrunnar – sólinni og
vatninu – kemur íslenska
nafnið Lífland,“ segir Hinrik.

Stefnt er að því að
verkefninu ljúki í árslok.

BúrkínaFasó
„Til þess að

nemendur okkar
geti unnið

heimavinnu þurfa
þeir að hafa ljós

þegar þeir koma
heim úr skólanum

við sólsetur um
klukkan sex að

kvöldi. Ef það er
ekki til staðar er

kolniðamyrkur þar
til um klukkan sex

næsta morgunn
þegar kominn er

tími til að koma sér
aftur í skólann,“



Á hverjum degi berst okkur mikið magn af vörum frá gjafmildum
stuðningsaðilum sem við erum afar þakklát fyrir. Þar má finna
eitthvað nýtt á hverjum degi.
Á tímum samdráttar er Nytjamarkaðurinn einn helsti vaxtarsproti
ABC barnahjálpar.

Opnunartími er milli 12:00 og 18:00 virka daga. Og 12:00 og 16:00
á laugardögum. Síminn hjá Nytjamarkaðinum er 520-5500.

Við hvetjum alla til þess að leggja leið sína á Nytjamarkaðinn og
kanna hvort þar sé eitthvað sem hugur girnist og um leið styrkja
gott málefni.

Nytjamarkaður til
styrktar ABC barnahjálp

er til húsa að
Víkurhvarfi 2,
Kópavogi.

Ég heiti Robin Murmu og er í sjötta bekk í skólanum
Heimili Friðar í Bangladess. Ég er mjög þakklátur fyrir að
fá að stunda nám í skólanum þar sem foreldrar mínir hafa
ekki efni á að greiða fyrir skólagöngu mina. Mér gengur
mjög vel í skólanum og finnst mér mjög skemmtilegt að
lesa bækur og spila fótbolta. Ég á marga vini í skólanum
sem ég leik við á hverjum degi. Draumur minn er að verða
lögreglumaður þegar ég verð stór og vernda land mitt.

Ég er mjög þakklátur stuðningaðila mínum fyrir gjafmildi
og hjálpsemi, að gera mér kleyft að stunda nám í Heimili
Friðar.

Takk fyrir mig.

RobinMurmu
– ætlar að verða lögreglumaður



Julie hefur þetta að segja um
ferðalag sitt sem námsmaður

Ég er alin upp í fátækri fjölskyldu,
foreldrar mínir hafa slitið
samvistum. Faðir minn fór og
vanrækti fjölskyldu okkar og ekki
er vitað hvar hann er. En móðir
mín vinnur hörðum höndum við
að styðja okkur og sjá um þarfir
okkar. Ég er bara þakklát al-
máttugum Guði okkar fyrir að
veita mér blessun til að vera hluti
af styrktar prógrammi Childrens
Mission Philippines í 17 ár (2003-
2020) sem er vissulega mikil hjálp.

Hún hélt áfram og sagði:

„Sem námsmaður sem ólst
upp í fátækri fjölskyldu var það
erfitt fyrir mig. Ég varð að vinna
með skólanum til að komast í
gegnum námið. Það var mjög

krefjandi fyrir mig vegna þess að
ég þarf að forgangsraða tíma
mínum í skólanum og tíma mínum
til vinnu. Ég geri mitt besta til að
móðir mín sé stolt af mér. Ég er
ekki eins góð og aðrir nemendur
þarna úti sem skara fram úr í námi
sínu en ég gerði mitt besta til að
ná öllum námsgreinum á hverri
önn. Stuðningur CMP er mikil
hjálp fyrir nám mitt og fjölskyldu
mína. Þess vegna er ég mjög
þakklát ástkærum styrktaraðila
mínum sem hætti ekki að styðja
mig fyrr en í lok leiðar minnar sem
námsmaður. Það er mér mjög
mikill heiður að hafa fengið
styrktaraðila sem hefur stutt mig
skilyrðislaust.

Julie Ann P. Palma er
háskólamenntuð og með B.S.

í sálfræði frá Polytechnic
University á Filippseyjum.
Vegna heimsfaraldursins í

Covid var útskriftin í
september 2020 en hún átti

upphaflega að vera í maí.

RobinMurmu
– ætlar að verða lögreglumaður

Saga
háskólanema
frá Filippseyjum

Víkurhvarf 2, 203 Kópavogi - Sími: 414-0990
Netfang abc@abc.is - Veffang www.abc.is

Starf ABC barnahjálpar snýst
fyrst og fremst um að veita

fátækum börnum menntun og
þar með tækifæri til framtíðar.


