Jólakveðja
Kæri stuðningsaðili ABC barnahjálpar
Innilegar þakkir fyrir þinn dýrmæta og dygga stuðning við ABC barnahjálp
sem skiptir sköpum fyrir barnið/börnin sem njóta stuðnings þíns.

Með þinni hjálp og annarra velunnara
styður ABC barnahjálp þúsundir barna
til náms og erum við afar þakklát fyrir
það traust sem okkur er sýnt. Við trúum
því að menntun er mikilvægasti
hlekkurinn í að rjúfa vítahring fátæktar
og með þínum stuðningi höldum við því
verki áfram. ABC barnahjálp hefur
starfað í 33 ár og eðlilega koma
misalvarlegar áskoranir reglulega á
svæðunum þar sem við störfum.
Hungursneyð, stríðsátök, hryðjuverk,
þurrkar, flóð, uppskerubrestur og núna
síðustu tvö ár heimsfaraldur. Hvar sem
borið er niður eru áhrifin vegna Covid19 víðtæk og misjafnt hvaða burði þjóðir
hafa til að bregðast við ástandinu. Sá
hópur sem verður hvað verst úti eru
þeir sem búa við viðvarandi skort, þar á
meðal eru fjölskyldur barna sem eru í
skólum á vegum ABC barnahjálpar í
Afríku og Asíu. Flestir skólanna sem við
styrkjum hafa verið opnir allt skólaárið
og þannig höfum við getað hlúð að
börnunum á sem bestan hátt í
heimsfaraldrinum. Við höfum brugðist
við ástandinu með ýmsum hætti. Þar
sem skólar hafa verið lokaðir höfum við
komið skólagögnum til barna ásamt
matargjöfum og í nokkrum skólum
höfum við eflt tölvukennslu verulega
með kaupum á tölvum og húsgögnum
og ráðningu tölvukennara.

Með því að gefa fátæku barni kost á að ganga í skóla gefur þú
nýja von og framtíðarmöguleika. Skólagangan getur haft víðtæk
áhrif til góðs, jafnvel löngu eftir að stuðningi lýkur.

Takk fyrir stuðninginn
Með dyggum og beinlínis ómetanlegum
stuðningi
frá
þér
og
öðrum
stuðningsaðilum hefur ABC barnahjálp
getað haldið áfram að starfa ár eftir ár og
staðið trúfastlega að baki þúsundum
barna og gefið þeim tækifæri til að
mennta sig. ABC barnahjálp styður í dag
leikskóla, grunnskóla og iðnskóla. Þar að
auki hafa margir stuðningsaðilar haldið
áfram
að
styðja
börnin
sín
til
framhaldsnáms og jafnvel háskólanáms.
Grunnhugmyndin
í
starfsemi
ABC
barnahjálpar er að menntun sé öflugasta
verkfærið til að rjúfa vítahring fátæktar.
Fyrir fátæk og munaðarlaus börn er það
sannarlega ekki sjálfgefið að fá að ganga
í skóla. Þess vegna er það forgangsmál að
sem flest börn hefji skólagöngu og ljúki
námi.
Menntunin
eykur
til
muna
möguleikana á að fá vinnu og reglulegar
tekjur eru forsenda þess að breyta
lífskjörum fólks.

Í febrúar síðastliðinn flutti ABC barnahjálp
skrifstofuna og Nytjamarkaðinn í húsnæði við
Nýbýlaveg 6, eftir sex ára farsæla starfsemi við
Víkurhvarf 2. Flutningar af þessari stærðargráðu
eru afar krefjandi en starfsfólk ABC barnahjálpar
og Nytjamarkaðarins tóku höndum saman og
leystu þetta verkefni af einstakri kostgæfni og
góðri samvinnu.
Síðan Nytjamarkaðurinn var formlega opnaður
fyrir 13 árum hafa vinsældir hans vaxið á hverju
ári. Markaðurinn er ekki einungis mikil búbót fyrir
viðskiptavinina heldur líka mikilvægur hlekkur í
umhverfisvernd og endurnýtingu. Hann er í dag
afar þýðingarmikil tekjulind fyrir samtökin en
allur ágóði markaðarins rennur til starfsemi ABC
barnahjálpar.
Okkur er mikill heiður að starfa hjá ABC
barnahjálp og að hafa þau forréttindi að vera í
beinum tengslum við starfsmenn skólanna og
forráðamenn barnanna sem þú ert að styðja til
náms. Það gleður okkur mjög að sjá börnin lesa,
læra og eignast tækifæri til betra lífs vegna þíns
stuðnings.
Á heimasíðu ABC barnahjálpar www.abc.is getur
þú
nálgast
ítarlegra
jólafréttabréf
með
upplýsingum um starfið í hverju landi. Hægt er
að óska eftir að fá það bréf sent í pósti með því
að hafa samband við okkur í síma 414 0990.

Starfsfólk, stjórn, forráðamenn og börnin
óska þér og þínum gleðilegra jóla og senda
góðar kveðjur og þakklæti fyrir stuðning þinn.

Bangladess
Skólaárið í Bangladess er frá janúar til desember. Skólinn sem við rekum í
Bangladess er heimavistarskóli, sem þýðir að allir nemendur búa á heimavist
skólans yfir skólaárið. Haft var samband við alla nemendur áður en þeir mættu og
þeim skipt niður í hópa. Fyrsti hópurinn mætti og hiti var mældur hjá hverjum og
einum og svo fóru þau í sóttkví í sérútbúnu sóttvarnarhólfi. Eftir sóttkví fengu þau
að fara inná heimavistina. Þá var sóttvarnarhólfið sótthreinsað sem lýsir vel
ástandinu heima fyrir, þ.e. lítill matur og mikil innilokun vegna Covid takmarkana.
Börnin sem njóta stuðnings hjá okkur eru öll frá fátækum fjölskyldum þar sem matur
er af skornum skammti og þá sérstaklega próteinríkur matur eins og kjöt og egg.
Starfsfólkið sá þó fljótlega mun á krökkunum þegar þau voru farin að fá
næringarríkari mat og gátu leikið sér frjáls á skólalóðinni með vinum sínum. Á
skólanum hefur mikið verið lagt upp úr því að börnin læri um mikilvægi trjánna. Hafa
þau fengið kennslu um hve ómissandi trén eru, að þau framleiði súrefni og séu stór
partur af lífi þeirra. Börnin læra að þau verði að vernda umhverfið sitt og um
mikilvægi þess að gróðursetja og vernda trén til að vernda land sitt og heiminn með
tilliti til loftlagsbreytinga.
Á landi skólans hafa verið gróðursett um
500
ólíkar
tegundir
trjáa
í
þessu
kennsluverkefni og eru þar á meðal
Sítrónutré, Betel hnetutré, Rangan Flower
og nokkur skógartré. Það er einnig mikið
hugað að notagildi trjánna og það er
ástæða þess að þessi tré voru valin.
Sítrónutrjám er plantað því börnin fá Cvítamín úr sítrónunum, hægt er að selja
hneturnar af Betel hnetutrénu og nota
ágóðann til að kaupa annan mat. Rangan
Flower eykur fegurðina á svæðinu og
skógartrén veita skugga.
Það sem heimavistarskóli eins og
þessi hefur fram yfir dagskólana er að
við gátum leyft nemendum að vera
áfram í skólanum þegar ríkisstjórnin
setti á útivistarbann í apríl, þegar ný
Covid bylgja reið yfir Asíu. ABC fór í
símasöfnun til að safna fyrir nýjum
tölvum til að bæta tölvukennslu og
aðbúnað við skólann. Við náðum að
safna fyrir 25 tölvum fyrir nemendur
og tveimur fyrir kennara ásamt
húsgögnum, þannig að í dag er skólinn
vel búinn til að nálgast kennsluefni á netinu og bæta tölvuþekkingu nemenda. En
það var ekki bara þörf fyrir tölvur sem kom í ljós í Covid. Bókaeign skólans var einnig
bágborin, svo að við styrktum skólann til að kaupa nýjar hillur og bækur svo
nemendur hefðu alltaf aðgang að góðum bókum á heimavistinni og aðstöðu til
heimanáms, og það kom sér heldur betur vel í Covid þar sem nemendur gátu lesið
bækur og bætt sig í námi í frítíma sínum.

Þó að fyrir utan skólalóðina væri
meira og minna útivistarbann, þá
gátu nemendur og starfsfólk
notið útivistar á skólalóðinni og
notið þess að halda upp á
hátíðisdaga til að gera sér
dagamun, eins og til dæmis
Þjóðhátíðardaginn, páskahátíðina,
dag
tungumálsins,
dag
uppskerunnar,
gróðursetningardaginn,
íþróttadaga og svo var tekinn
dagur í bruna- og eldingavarnir
og
viðbragðsáætlanir
æfðar.
Nágrannaþorpin fengu Covidmatargjafir frá ABC barnahjálp
þar sem nemendur tóku fullan
þátt í úthlutun. Margt fleira
skemmtilegt var gert til að gera
námið heilstætt.

Indland
Skólinn sem ABC rekur á Indlandi var opin allt skólaárið þrátt fyrir að opinberir skólar
hafi þurft að loka í stuttan tíma. Þegar lokanir voru tilkynntar, bauðst skólum sem
starfa á meðal þeirra fátækustu að hafa opið, þar sem yfirvöld gera sér fulla grein
fyrir því að oftast er
skólamáltíð eina máltíð
barnanna og þau mun
öruggari á skólalóðinni
en heima. Nemendur
og fjölskyldur þeirra
fengu mat, grímur og
hreinlætisvörur
frá
skólanum. Uppbygging
er hafin á skólalóðinni á
nýju eldhúsi og matsal
fyrir nemendur. Síðasta
skólaári lauk í maí
síðast
liðnum
og
útskrifuðust
nokkrir
nemendur úr 6. bekk
grunnskóla og hófu
síðan
nám
í
unglingadeild í júlí. Hér
er skemmtileg mynd af
þessum nemendum.

Búrkína Fasó
Í Búrkína Fasó gekk skólastarfið vel allt árið og engar lokanir áttu sér stað þrátt fyrir
heimsfaraldur. ABC Búrkína Fasó rekur leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Í
haust var fyrstu tveimur nemendum okkar boðið að hefja háskólanám og báðir hófu
þeir kennaranám. Í Búrkína Fasó hefur fólk minni áhyggjur af Covid en fæðuöryggi
og malaríu og því hefur Covid haft lítil áhrif á skólastarfið.
Í ABC skólanum, sem er í útjaðri borgarinnar Bobo, eru um eitt þúsund nemendur. Á
meðal þess sem nemendur fá er ein máltíð á dag sem er oft eina máltíð margra
barnanna. Skólinn á tvö ræktarlönd þar sem mikil ræktun á sér stað sem stuðlar að
fjölbreyttara og betra mataræði barnanna.

Í október fékk skólinn góða
heimsókn frá Íslandi til að dytta
að
húsnæði
og
huga
að
vatnsdælum
og
brunnum.
Framkvæmdastjóri ABC var með í
þeirri ferð og mætti með fullar
töskur
af
íþróttavarningi
og
vinnufatnaði fyrir starfsmenn og
nemendur véladeildar skólans.
Það vekur alltaf mikla gleði hjá
starfsmönnum
og
nemendum
þegar gesti ber að garði eins og
sést
á
myndunum.
Fjölmörg
verkefni eru fram undan, þar á
meðal
nýtt
vatnsveituverkefni
sem fyrirtækið Áveitan kemur að,
sem mun byggja upp enn meira
ræktarland á svæðinu sem svo
gerir skólann enn sjálfbærari.

Í apríl sendi ABC 40 feta gám fullan af varningi fyrir skólann, sem vakti mikla ánægju
og nýttist vel. Í gámnum voru veglegar gjafir, þar á meðal reiðhjól, íþróttafatnaður
og annar íþróttavarningur, heilt bretti af nýjum skóm, fatnaður, efni fyrir
saumastofuna, verkfæri og garðyrkjuáhöld, vatnsdælur, tölvuskjáir og hljóðfæri.
Þessar gjafir komu frá íþróttafélögum og fyrirtækjum eins og Henson, Útilífi, skór.is,
Marel, Sindra, Tryggingafélaginu Verði, SÍÓ (Sambandi Íslenskra Ólympíufara), FH,
Val og fleirum.

Filippseyjar
Harðar lokunaraðgerðir hafa verið allt þetta ár á
Filippseyjum. Börn undir 18 ára mega ekki fara út fyrir sitt
hverfi og skylda er að nota grímu og plasthlíf fyrir andliti.
Kennararnir hafa þó leyst mjög vel úr þessari Covid
áskorun. Kennsla hefur farið fram í gegnum netið hjá þeim
sem hafa aðgang að því, oftast þá í snjallsímum foreldra,
en á hverjum mánudagsmorgni mæta í skólann foreldrar
þeirra barna sem hafa ekki aðgang að neti og fá
kennslugögn og leiðbeiningar um hvernig eigi að vinna
námsefnið. 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.

Kennarar og annað starfsfólk hafa
verið mjög dugleg að halda tengslum
við börnin og foreldrana allt árið.
Tvisvar á árinu sendi ABC út auka
fjármagn til að gefa öllum fjölskyldum
stuðningsbarna
okkar
matarpakka,
hreinlætisvörur og fræðslu um Covid
og gafst það mjög vel. Við fengum
nokkrar myndir sendar og þakkarbréf
frá foreldrum og forráðamönnum.
Einnig var tækifærið nýtt og farið í alls
kyns viðhald á húsnæði skólans. Voru
meðal
annars
skrifstofur
og
kennslustofur málaðar.
Covid hefur gengið í bylgjum á Filippseyjum eins og
annars staðar og ríkisstjórnin hefur ekki enn leyft
skólahald í skólanum sjálfum. Við skólann starfar
hjúkrunarfræðingur sem fer reglulega í heimsókn til
nemenda og strangt eftirlit er með heilsufari
starfsfólks, sérstaklega þeim sem eru að sinna
nemendum í heimanámi. Ein fjölskylda frá okkur var
með staðfest smit og hefur náð sér að fullu. Nú hafa
þrír félagsrágjafar til viðbótar fengið það verkefni að
heimsækja öll börnin, spjalla við þau, kanna ástand
þeirra og fjölskyldnanna. Búið er að heimsækja um
helming barnanna nú um miðjan desember og hafa
þær heimsóknir gengið mjög vel. Stefnt er á að klára
heimsóknirnar fyrir lok janúar. Við fengum send
þakkarbréf frá öllum nemendum í lok skólaársins í vor
og um miðjan desember sendum við jólakortin frá börnunum til stuðningsaðila.
Nokkur stuðningsbörn útskrifuðust úr háskóla á árinu og er gaman að segja frá því
að hún Glydell Rica útskrifaðist sem leikskólakennari og starfar nú hjá Childrens
Mission Philippines, þar sem hún fékk áður stuðning frá ABC barnahjálp.
Aðal tengiliður okkar á
Filippseyjum, sem hefur
starfað
með
ABC
á
Filippseyjum og sinnt ABC
börnunum í yfir 30 ár,
hætti
störfum
vegna
aldurs í september. Hún
hefur oftast verið kölluð
mamma Zeny enda hefur
hún fylgt nokkur þúsund
börnum sem hafa farið í
gegnum skólastarfið á
vegum ABC í þau 30 ár
sem við höfum stutt börn
til náms á Filippseyjum.
Við þökkum Zeny fyrir
frábært og óeigingjarnt
starf í þágu barnanna.

Kenýa
Í fátækrahverfinu Mathare í Naíróbí
í Kenýa erum við með um 200
nemendur og þar af eru tæplega
100 á heimavistinni sem var opnuð
í byrjun árs 2020. Heimavistin var
flutt í útjaðar Mathare – í betra
hverfi og sjáum við augljósan mun
á börnunum til hins betra. Flest
þeirra hafa aldrei farið út fyrir
Mathare fátækrahverfið og eru að
sjá möguleika á betra lífi í fyrsta
skipti og að þau geti mögulega
komist úr fátækrahverfinu með því
að standa sig vel í skólanum.
Aðstaðan á nýju heimavistinni er
mjög góð. Í apríl voru keyptar
hænur og byggður hænsnakofi á
lóð heimavistarinnar. Nemendur
fengu þjálfun í að sinna hænunum
og eggjatínslu, þau skiptast á að
sinna þeim og nú fá þau ný egg á
hverjum degi. Nemendur voru
fljótir að átta sig á kostum þess að
vera með hænur við heimavistina
svo þau óskuðu sjálf eftir að fá að
setja
upp
matjurtagarð.
Að
sjálfsögðu var orðið við því og þau
fengu fjármagn til að útbúa lítinn
garð, kaupa útsæði og áburð. Þessi
tvö litlu verkefni hafa bætt
mataræði á heimavistinni um leið
og nemendur taka ábyrgð og læra
að sinna dýrum og ræktun.
Á þessu Covid tímabili sáum við hversu
mikilvægt það er fyrir nemendur að hafa
aðgengi að tölvum, svo það var ákveðið að
fara af stað með símasöfnun til að setja upp
tölvuver fyrir starfið í Kenía. Viðbrögðin við
símasöfnuninni voru frábær og skemmst er
frá því að segja að í júlí var sett upp tölvuver
með 10 kennslutölvum og tveimur tölvum fyrir
kennara.
Tölvukennslan
er
fyrir
utan
hefðbundna stundaskrá og tölvukennarinn
kemur eftir skóla og á laugardögum og kennir
nemendum í minni hópum. Þessi viðbót gefur
þeim tækifæri til að fá betri vinnu eftir nám
og komast í fjölbreyttara framhaldsnám.

ABC fékk styrk frá utanríkisráðuneytinu til
að bjóða fyrrum nemanda ABC í Naíróbí til
Íslands og hitta ungt fólk á aldrinum 13 til
17 ára til að kynna fyrir þeim hversu
áhrifamikið það er að fá tækifæri til náms
þar sem fátæktin er mikil. Pius er 29 ára
gamall fyrrum nemandi skólans sem fékk
áframhaldandi stuðning til að fara í
háskóla, en hann starfar nú sem bókari og
nemendaráðgjafi við skólann. Hann ólst
upp í Mathare og hefur því svipaða sögu
að segja og þeir nemendur sem eru í
skólanum núna og er þeim því mikil
fyrirmynd. Pius kom til Íslands ásamt John,
framkvæmdastjóra starfsins. Fóru þeir í
heimsókn í nokkra framhaldsskóla og
kirkjur og töluðu við um 400 íslensk börn.
Þeir sögðu þeim sögu sína og áttu góðar
samræður
við
börnin.
Nemendur
í
Borgarholtsskóla voru svo frábærir að
skella í kökusölu eftir fund með þeim og
seldu kökur í mötuneyti skólans og styrktu
ABC með ágóðanum, sem fer í verðugt
verkefni í Kenýa. Pius og John fóru einnig í
útvarpsviðtal, upptökur fyrir ABC og
ferðuðust einnig um Ísland. Fengu þeir
einnig það frábæra tækifæri að setjast
niður með forseta Íslands, Guðna Th.
Jóhannessyni. Ekki má gleyma að þeir
upplifðu snjókomu í fyrsta skipti – og
fengu að sjálfsögðu ís í snjónum!

Pakistan
Skólastarfið í Pakistan hefur gengið vel og mikil uppbygging er á skólalóðinni sem
bætir alla aðstöðu við skólann. Skólahúsnæðið hefur verið stækkað en bætt var við
nýrri álmu með þremur skólastofum og einni kennaraskrifstofu. Góðgerðaráð NFVÍ
(Verzlunarskólans) gaf 400.000 kr. til að innrétta skólastofurnar og kaupa húsgögn
og nemendurnir þökkuðu kærlega fyrir sig enda frábært framtak og er mjög
hvetjandi fyrir nemendur skólans að fá svo veglega gjöf frá nemendum á Íslandi.

Vegna flóða í byrjun árs eyðilagðist
vatnsbrunnurinn við skólann og
þurfti að bregðast strax við því.
Nytjamarkaður
ABC
fjármagnaði
nýjan brunn, ásamt vatnsdælum með
kælingu þannig að nemendur og
aðrir geta núna fengið sér kalt og
hreint vatn hvenær sem er yfir
daginn á skólalóðinni. Flest barnanna
voru að drekka kælt vatn í fyrsta
skiptið
á
ævinni
þegar
þessi
vatnsdæla var tekin í notkun.
ABC veitti á árinu mataraðstoð með
hjálp úr neyðarsjóði til kaupa á
matarpökkum fyrir fjölskyldur barna
sem eru í skólanum og einnig fengu
þó nokkrir mataraðstoð sem leituðu
til skólans þegar mikil vatnsflóð voru
á svæðinu vegna monsún rigninga.

Úganda
Skólastarfið í Úganda hefur verið mjög erfitt í þessum heimsfaraldri. Í upphafi árs
mættu árgangarnir í hollum inn í skólann og heimavistirnar. Þegar líða fór á vorið
voru reglur hertar og einungis heimavistarnemendur fengu að vera í skólanum.
Skólastarfið breyttist svo í fjarnám og skólayfirvöld settu námsgögn á netið og voru
reglur hertar mun meira og gekk það svo langt að kennarar sem voru að hitta
nemendur í minni hópum í skólunum voru handteknir og nemendur reknir heim.
Starfsfólkið hefur því lagt áherslu á að heimsækja nemendur með mat og námsefni.
Hver kennari heimsækir sína nemendur og svo hefur starfsfólk og félagsráðgjafar
heimsótt nemendur til að kanna almennan aðbúnað og heilsu hjá þeim og
fjölskyldum þeirra. Á síðustu mánuðum hefur hluti íbúa höfuðborgarinnar flutt til
sveitahéraða til að tryggja sér fæðu. Við höfum ekki farið varhluta af þessum
fólksflutningum þar sem nokkrir nemenda okkar og fjölskyldur þeirra hafa verið í
þeim hópi. Á meðan skólinn var lokaður sl. sumar var farið á fullt í að byggja upp
nýjan fótboltavöll og íþróttasvæði við skólann sem Nytjamarkaður ABC fjármagnar.
Betri aðstaða bíður því nemenda ABC skólanna þegar allt verður eðlilegt á nýjan leik,
þangað til fá nemendur skólabækur og heimaverkefni send heim til sín.

Á þessari upptalningu sést vel hversu ólíkir skólarnir okkar eru og áskoranirnar
mismunandi, en það sem er líkt með þeim öllum er hversu útsjónarsamir stjórnendur
skólanna eru og trúfastir að halda utan um nemendur og aðstoða þá og fjölskyldur
þeirra eins vel og hægt er. Sama hversu hátt eða lágt framlag þitt er, þá máttu vita að
stuðningurinn skiptir öllu máli fyrir barnið sem nýtur hans og fær menntun.
Grunnhugmyndin í starfsemi ABC barnahjálpar er að menntun sé öflugasta verkfærið
til að rjúfa vítahring fátæktar. Fyrir fátæk og munaðarlaus börn er það sannarlega
ekki sjálfgefið að fá að ganga í skóla. Þess vegna er það forgangsmál að sem flest
börn hefji skólagöngu og ljúki námi. Menntunin eykur til muna möguleikana á að fá
vinnu og reglulegar tekjur eru forsenda þess að breyta lífskjörum fólks.
Hér á heimasíðu ABC barnahjálpar getur þú nálgast upplýsingar um starfið okkar.
Okkur þykir það mikill heiður að starfa hjá ABC barnahjálp og að hafa þau forréttindi
að vera í beinum tengslum við starfsmenn skóla barnanna sem þið eruð að styrkja til
náms. Sjá börnin læra, lesa og eignast tækifæri til betra lífs vegna stuðnings ykkar.
Starfsfólk, stjórn, forráðamenn og börnin óska ykkur gleðilegra jóla og senda góðar
kveðjur og þakklæti fyrir stuðning ykkar.

Með góðri kveðju,
Stjórn, starfsfólk og sjálfboðaliðar ABC barnahjálpar

Gleðileg jól
og farsælt komandi ár

