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Í æsku söng maður „Í skólanum, í skólanum er skemmtilegt að vera“. Hugur minn 
fylgdi oftast máli, en ekki alveg alltaf, kannski vegna þess að það var svo sjálfsagt 
að fara í skóla. Núna í haust þegar ég heimsótti ABC börnin í Pakistan sá ég að 
börnunum finnst mjög skemmtilegt að vera í skóla. Þessi börn njóta þeirra 
forréttinda að ganga í skóla, eitthvað sem foreldrar þeirra hafa aldrei gert og 
aðeins hluti barnanna í þeirra samfélagi fær að gera. Þess vegna eru þau áköf í 
náminu og sjá fram á ýmis tækifæri í lífinu, eitthvað sem þau gætu ekki leyft sér 
að dreyma um ef þau væru ekki í skóla.

Stærsta ástæðan fyrir því að draumar barnanna verða að veruleika eru stuðn-
ingsaðilar ABC. Með því að greiða mánaðarlega upphæð sem er svipuð og verðmæti 
einnar pizzu, eða hálfrar klippingar, fær barn góða menntun, daglega máltíð og 
heilbrigðisþjónustu. Gildismat stuðningsaðilanna, velvild ykkar og kærleikur til 
barnanna er það sem gerir það að verkum að börnin eygja von um að brjótast út úr 
fátæktinni.

Núna þegar jólin eru á næsta leiti, hátíð kærleika og friðar, leitar hugur margra 
til þeirra sem minna mega sín. Hugur minn leitar til þeirra og líka til ykkar sem 
veitið börnum von. Þakka ykkur hjartanlega fyrir að styðja börnin. 

Ég vona að þið kæru lesendur njótið þess að lesa þetta blað sem inniheldur 
áhugaverð viðtöl við stuðningsaðila ABC, starfsmenn og fyrrum nemendur, ásamt 
greinum um áhugaverð verkefni sem við höfum tekið þátt í til að bæta þekkingu og 
heilbrigði á vettvangi.

 
Hjalti Skaale Glúmsson
framkvæmdastjóri ABC barnahjálpar
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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 betra 
lífs með góðri menntun. 

Styðjum börn 
til lífs og náms



Heilsugæsla í auðninni

■  Móðir með nýfætt barn sitt fyrir utan nýja kvennaspítalann.

ABC barnahjálp rekur fjóra skóla í Rackoko í Pader 
héraðinu í Norður-Úganda. Samtökin reka einnig skóla 
nærri höfuðborginni Kampala en að sögn Laufeyjar 
Birgisdóttur, verkefnastjóra ABC barnahjálpar, þá er 
mikill munur á að vera í norðurhlutanum sem er mun 
afskekktari. „Þetta er eins og vera í sitthvoru landinu. Í 
Rackoko er ekkert í boði og þarna eru bara 
moldarvegir. Það eru engir atvinnumöguleikar. Fyrir 
stúlkurnar þá annaðhvort giftirðu þig eða flytur í 
burtu. Þeir sem eru með einhverja innkomu eru að 
rækta. Þarna eru bara moldarhús,“ segir hún. 

Í mars á þessu ári hélt Laufey ásamt Samúel Ingimars-
syni, stjórnarformanni ABC barnahjálpar, út í vettvangsferð 
til Úganda til að framkvæma hefðbundið eftirlit. Þá var líka 
farið til norðurhluta landsins þar sem ABC hefur rekið skóla í 
tæp 30 ár. Áður en komið var út hafði Frank Nyeko, stjórnar-
formaður ABC Children‘s Aid í Úganda, sagt að það væri mikil 
þörf fyrir einhvers konar heilsugæslu í tengslum við þorpið 
og skólann. 

70 kílómetrar í næstu heilsugæslu
Engin heilsugæsla er á staðnum og að lágmarki 70 kíló-
metrar í næstu þjónustu. Laufey, Samúel, Frank og þrír 
læknar sem allir eru sjálfstætt starfandi í Kampala, heim-
sóttu skólann og eyddu heilum degi í að heilsa upp á 
kennara, foreldra, nemendur og fólk í þorpinu. „Fólkið 

kemur til okkar og spyr hvort við getum gert eitthvað. Það 
segir að mesta þörfin sé fyrir kvenna- og fæðingardeild“, 
segir Laufey. Há dánartíðni er á svæðinu því þegar ófrískar 
konur fá hríðar þá er um langan veg að fara ef eitthvað 
kemur upp á. „Ef það er eitthvað að þá er í rauninni bara 
dauðinn sem bíður þeirra því 70 kílómetra ganga eða seta 
aftan á reiðhjóli er eiginlega dauðadómur.“

Allt á fullt við að undirbúa nýja heilsugæslu
Farið var í að gera kostnaðaráætlun og ætlunin var að nota 
húsnæði á svæðinu sem var í niðurníðslu og endurbyggja 
það fyrir kvennadeild. Sótt var um styrk til utanríkis- 
ráðuneytisins og var Frank svo öruggur á því að allt myndi 
ganga upp að hafist var strax framkvæmda við að múra 
húsið og setja upp þak. „Svo í byrjun maí fengum við 
styrkinn, rúmlega 12 milljónir króna og við söfnuðum svo 
fyrir restinni. Þetta kostaði um 15 milljónir, þ.e.a.s. kvenna-
spítali með fæðingar- og skurðstofu,“ segir Laufey. Þegar 
Frank fékk svo góðu tíðindin fór öll starfsemi alveg á fullt og 
ætlunin var að klára húsnæðið á þremur mánuðum og gera 
klárt fyrir opnun. „Margt fólk í þorpinu kom og hjálpaði til. 
Það vildi gera allt til að hjálpa. Það kom með mat, spurði 
hvort það þyrfti að moka og allt var þetta í sjálfboðavinnu. 
Það varð svona rosalega jákvæð stemning þarna í þorpinu 
um að loksins yrði komin þarna heilsugæsla.“
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Mikið að gera þegar dyrnar voru opnaðar
Laufey fór til Úganda ásamt Ölmu Guðjónsdóttur sjúkra-
þjálfara sem kenndi tilvonandi og nýbökuðum mæðrum 
ýmsar æfingar. Kvenna- og fæðingardeildin var svo 
formlega opnuð þann 2. ágúst á þessu ári á skólalóðinni í 
Rackoko. Á opnunarhátíðinni var margt um manninn og 
m.a. kom þingmaður kjördæmisins sem búsettur er í 
Kampala. „Hann er sjálfur læknir og sagði hann að skurð-
stofan væri í sama gæðaflokki og þær í höfuðborginni“, 
segir Laufey. Að hennar sögn var þetta mikill hátíðisdagur 
og gríðarleg ánægja og þakklæti skein úr hverju andliti og 
öllum ræðum og kveðjum sem fluttar voru þennan dag. 
Daginn eftir var svo fyrsti opnunardagur kvenna- og 
fæðingardeildarinnar. „Fyrstu þrjá dagana var allt frítt. Þá 
voru 320 innskráðir sjúklingar. Af þeim voru yfir 20 barns-
hafandi konur sem fóru í gegnum sónar og voru komnar á 
seinni hluta meðgöngunnar. Þær fóru í blóðprufu og 
almenna skoðun á fæðingardeildinni. Á rannsóknarstof-
unni voru 104 sýni tekin. Af þeim voru 70 manns með 
malaríu, 20 manns voru með HIV smit og svo fleiri með 
einhverja aðra sjúkdóma. Nokkrar barnshafandi konur voru 
þarna með malaríu og HIV smit og þær fengu allar við-
eigandi meðferð“, segir Laufey. Meðal sjúklinganna var eitt 
ungabarn, innan við þriggja mánaða gamalt, sem var orðið 
alvarlega veikt af malaríu en það eru ekki til malaríulyf 
fyrir börn. Eina sem getur bjargað þeim er ef þau fá blóðgjöf 
og hingað til var ekkert blóð til því þarna var engin heilsu-

gæsla. „Á meðan ég var þarna dó eitt barn af þeirri ástæðu. 
En nú er komin aðstaða þarna og þó nokkur börn hafa 
fengið blóðgjafir“. 

Einn af læknunum gamall ABC nemandi
Heilsugæslan er opin alla daga vikunnar og starfsfólkið er 
menntað heilbrigðisstarfsfólk úr héraðinu. Svo skiptast 
yfirlæknarnir þrír frá Kampala á að koma á svæðið þegar 
búið er að ákveða röðina á aðgerðum. „Einn þeirra er 
yfirskurðlæknir og hann kemur þegar búið er að safna í 
skurðaðgerðir. Það er mikið um magasár, konur með legsig 
og alls konar vandamál með kynfæri,“ segir Laufey. Hinir 
tveir læknarnir geta tekið að sér bráðakeisaraskurð en alla 
jafna eru þau aldrei þrjú í einu á svæðinu. Þrjár ljósmæður, 
þrjár hjúkrunarkonur, starfsmaður á rannsóknarstofunni og 
sjúkraliði eru svo starfandi á heilsugæslunni. „Það er opið 
alla daga og alltaf einhver við,“ bætir Laufey við. Einn af 
læknunum þremur er gamall nemandi ABC skólans í 
Úganda og heitir Heathcliff. „Hann kemur inn í grunnskól-
ann sem nemandi og er á heimavistinni. Hann var 12 ára 
þegar hann ákvað að verða læknir,“ rifjar Laufey upp. Ein 
bók sem hann náði í á bókasafninu hafði mikil áhrif á hann 
en hann las spjaldanna á milli „The Healing Hands“ eftir J. 
Bernard Hutton. „Heathcliff einbeitti sér í því að vera góður 
námsmaður í því sem þyrfti til að komast alla leið. Hann 
kláraði grunnskólann og framhaldsskólann hjá ABC og fékk 
svo styrk til þess að fara í læknanám.“ 

H e i l s u g æ s l a  í  a u ð n i n n i

■  Konur hópuðust á svæðið þegar fréttist af opnun heilsu-
gæslunnar.

■  Blóðsýni tekið úr ungu barni.
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Framtíðarsýn og mikil uppbygging
Laufeyju þykir magnað að þessi heilsugæsla sem upp er 
komin skuli vera á þessari lokuðu lóð ABC þar sem er leik- og 
grunnskóli alveg upp í tólfta bekk og heimavist fyrir stráka 
og stelpur. „Við tökum þarna bara eitt hornið af skólalóðinni 

þar sem eru hús í niðurníðslu. Það er svo dásamlegt að allir 
nemendur okkar hafa greiðan aðgang að heilsugæslu alla 
daga vikunnar. Þau fá frían aðgang að þessari heilsugæslu 
því þetta er hluti af ABC Úganda. Að það skuli vera þarna 
heilsugæsla með tannlæknaþjónustu, rannsóknarstofu, 

■  Fyrsta konan sem fékk sónarmynd á nýju kvenna-
deildinni.

■  Ungabarn með malaríu.

■  Aðstaðan skoðuð fyrir framkvæmdir.

H e i l s u g æ s l a  í  a u ð n i n n i
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■  Dr. Emma yfirlæknir, Laufey, Frank og Alma. ■  Móðir með veikt barn.

■  Nýbakaðar mæður við heilsugæsluna.

apóteki, skurðstofu og kvennadeild, þetta er einstakt á þessu 
svæði,“ segir hún. Framtíðarsýn stjórnarinnar í Úganda er 
líka metnaðarfull. Vonast er til þess að skólinn verði sjálfbær 
og þá stendur til að byggja við skólann og heilsugæsluna enn 
frekar þannig að hægt verði að stunda iðnnám á heilbrigðis-
sviði. Þegar nemendur ljúka 12. bekk munu þeir geta skráð 
sig í tveggja ára nám til sjúkraliða, starfsmanns á rann-
sóknarstofu, ljósmóður eða lyfjatæknis. „Það verður boðið 
upp á þetta framhaldsnám því það er enginn framhaldsskóli 
eða háskóli á þessu svæði. Þarna gætum við boðið okkar 
nemendum að læra eitthvað af þessu og fá verklega þjálfun 

á staðnum. Það er framtíðarsýn þeirra að ABC skólinn í 
Rackoko verði heilbrigðisdeild,“ segir Laufey. 

Í Rackoko eru um 18 þúsund manns og í Pader héraði eru 
877 þorp. Norðurhlutinn í Úganda hefur oft og lengi búið við 
stríðsástand en mannskæð styrjöld geisaði milli uppreisnar-
manna og stjórnvalda frá 1986-2008. „Fólkið á þessu svæði er 
ennþá beygt eða brotið,“ segir Laufey. Það er því gott og 
nauðsynlegt að þessi uppbygging skuli vera að eiga sér stað 
hjá ABC í norðurhluta Úganda um þessar mundir og komandi 
kynslóðir munu svo sannarlega geta haft jákvæð áhrif á 
framvinduna í Rackoko.  Viðtal: Oddur Björn Tryggvason. 



10 www. abc.is

B A N G L A D E S S
Skólinn sem við styðjum við í Bangladess er heimavistar-
skóli og allir nemendurnir okkar búa þar. Núverandi skólaár 
hefur verið lengra en þau síðustu til að vinna upp þann tíma 
sem tapaðist vegna covid faraldursins og hafa nemendurnir 
því ekki komist heim milli anna. Í staðinn hafa foreldrar 
barnanna verið duglegir að heimsækja þau.

Skólinn byrjaði 7. janúar og var mikil gleði þegar nem-
endurnir hittust á ný eftir langt hlé. Fljótlega var farið í að 
skipta nemendunum upp og þeir fengu góða kennslu um 
heilbrigði, hreinlæti og næringu. Skólastjórnendurnir eru 
mjög duglegir að brjóta upp stundaskrána hjá krökkunum 
enda er þetta ekki bara skólinn þeirra heldur einnig heimili. Í 
hverjum mánuði er sérstakur viðburður haldinn í skólanum. 
Nemendur fengu m.a. kennslu um innihald barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna og réttindi barna og öryggi þeirra í 
samfélaginu, einnig um þær hættur sem eru í umhverfi 
barna í Bangladess, sérstaklega stúlkna. Haldinn var 
sérstakur dagur fyrir foreldra þar sem þeir fengu fræðslu. 
Fleiri viðburðir sem boðið var upp á voru m.a. lestrardagur 
þar sem áhersla var lögð á að rækta sitt eigið tungumál, 
svipað og við gerum með degi íslenskrar tungu, þjóðhátíðar-
dagurinn, smíðadagur, íþróttadagar og leiðtogadagar þar 
sem stúlkur og drengir eru hvött til að vera fyrirmyndir. 
Starfsfólkinu er annt um að börnin vaxi og dafni bæði 
andlega og líkamlega og við erum þakklát fyrir hversu gott 
starfsfólk við höfum bæði í skólanum og á heimavistinni. 

Ein af hugmyndunum sem komu frá krökkunum var að 
blessa aðra og börnin hafa eldað mat reglulega og fært 
fátækum fjölskyldum sem búa nálægt heimavistinni. 

ABC hefur stutt skólann til að byggja nýjan matsal og nýja 
álmu fyrir stúlkur á heimavistinni m.a. með tekjum af sölu 
jólahappdrættismiða ABC í ár og sölu á jólavarningi á 
Nytjamarkaðnum. Byggingin verður formlega vígð á 20 ára 
afmæli skólans með hátíðarhöldum nú í desember. 

Fréttir af vettvangi
■  Úthlutun skólabúninga í Bangladess.

■  Nýja eldhúsið og skólabyggingin í Bangladess að verða 
tilbúin í nóvember.
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B Ú R K Í N A  F A S Ó 
Þrátt fyrir óstöðugt ástand í landinu hefur skólastarfið 
gengið vel, enda hefur svæðið þar sem skólinn er, nær alveg 
sloppið við vandamál tengd því ástandi. Verð á matvælum og 
rafmagni hefur hins vegar hækkað mikið eins og víða sem 
veldur fólki erfiðleikum. 

Í lok síðasta árs fékk skólinn frábæra heimsókn og 
ómetanlega gjöf. Þrír vaskir menn komu og fóru yfir sólar-
sellur og vatnskerfi skólans. Hjónin Haraldur Pálsson og 
Jóhanna Norðfjörð, eigendur Áveitunnar, hafa komið 
reglulega á síðustu árum ásamt góðu fólki og m.a. sett upp 
hvern vatnsturninn á eftir öðrum. Það munar öllu fyrir skóla 
eins og þennan að geta ræktað sitt eigið grænmeti og korn og 

stuðlað að því að skólinn verði sjálfbærari, ekki síst þegar 
verð á matvælum hækkar eins og það hefur gert á þessu ári. 
Að skólinn sé með sitt eigið ræktarland gerir það að verkum 
að skólinn á auðveldara en annars með að tryggja börnunum 
góða næringu.

Byggð voru ný salerni og vinnuaðstaða útbúin fyrir 
véladeildina úr gámum sem komu fullir af hjálpargögnum á 
síðustu árum. 

Afar gott orð fer af skólanum. Á síðasta ári komu opinberir 
starfsmenn í heimsókn til að kynna sér starfsemina og 
fengu starfsmenn skólans mikið lof frá þeim. Þau voru 
sérstaklega hrifin af því hversu blómlegt íþrótta- og tónlistar-
starfið er við skólann.

Gaman er að segja frá því að fyrstu tveir nemendur 
skólans fengu inngöngu í háskóla og gengur þeim vel en í 
haust byrjuðu fimm aðrir nemendur okkar í háskóla og 
erum við afar stolt af þeim. 

F I L I P P S E Y J A R
Í byrjun ársins fór kennsla á Filippseyjum fram í gegnum 
netið eins og á síðasta ári en fljótlega var hægt að hleypa 
nemendum inn í skólana í litlum hópum. Nemendur eru 
afar glaðir yfir því að geta mætt aftur í skólana. Starfsfólkið 
hitti alla foreldra og forráðamenn í byrjun árs til að taka 
stöðuna og kanna andlega og líkamlega líðan eftir alla 
heimaveruna. Annan hvern laugardag hittast eldri nem-
endur með leiðbeinendum til að spjalla og leika sér saman 
og endurnýja tengslin eftir covid einangrunina. Þessu átaki 
lauk með því að 84 unglingar hittust í sumarbúðum og áttu 
frábæra viku saman. Þetta fyrirkomulag gafst mjög vel og 
bæði unglingarnir og forráðamenn voru mjög ánægð með 
útkomuna.

Leikskóladeildirnar (fjögurra til sex ára) voru með þema til 
að vekja börnin til umhugsunar um hvað þeim finnst gaman 

■  Fyrstu háskólanemendur ABC Búrkína Fasó ásamt Hinriki Þorsteinssyni stofnanda skólans og Laufeyju Birgisdóttur.

■  Áveitan vinnur að byggingu vatnsturns í Búrkína Fasó.
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að gera og tengja það við hæfileika þeirra. Yfirskriftin var „Ég 
er undursamlega skapaður og líf mitt hefur tilgang“.

Starfið á Filippseyjum er elsta starf ABC barnahjálpar, þar 
byrjuðum við að styðja börn til náms fyrir 34 árum. Þá fengu 
40 börn sem bjuggu á ruslahaugunum í Manila stuðning 
okkar til náms og síðan hafa þúsundir barna fengið stuðning 
frá trúföstum stuðningsaðilum. Í dag erum við að styðja 550 
börn til náms á Filippseyjum.

Það er alltaf gaman að sjá þegar nemendurnir okkar sem 
hafa þegið stuðning frá ABC barnahjálp alla sína skólagöngu 
eru að útskrifast meðal annars úr háskóla og má sjá sögu 
einnar þeirra á bls 38. Nokkrir af þeim nemendum sem 
stuðningsaðilar ABC voru að styðja útskrifuðust úr háskólum 
á árinu og starfa tíu þeirra núna hjá samstarfsaðila okkar 
sem kennarar og félagsráðgjafar. Það er augljóst að stuðn-
ingur frá stuðningsaðilum ABC hefur skipt þau miklu máli 
þar sem sum þeirra eru nú sjálf orðin stuðningsaðilar barna. 

I N D L A N D
Í skólanum sem ABC styður á Indlandi eru um 130 börn sem 
eru úr lægstu stétt þjóðfélagsins, „hin ósnertanlegu“ eins og 
þau eru oft nefnd. Þetta er lítið en áhrifaríkt starf sem Eva 
Alexander hefur rekið í 30 ár og hefur lagt áherslu á að efla 
sjálfsvirðingu nemendanna og þeir læri að tjá sig vel á sínu 
eigin tungumáli og líka á ensku. Sum hús á skólalóðinni eru 
komin til ára sinna og hjálpaði ABC til við að endurbyggja 
eldhús og mötuneyti og kaupa ný eldhúsáhöld og tæki. Þetta 
skiptir miklu máli fyrir starfið og óhætt að segja að gæði 
matarins hafi batnað og gott að geta nýtt mötuneytið sem 
félagsaðstöðu eftir skóla og stundum um helgar þegar þau 
halda viðburði. 

Við skólaslitin í ár var nýja eldhúsið og matsalurinn vel 
nýtt til hátíðarhalda þar sem eldaður var veislumatur og 
nemendur fengu afhent prófskírteini og viðurkenningar. 

Þau fögnuðu 75 ára sjálfstæði Indlands með söng og dansi 
í ágúst en það hefur verið rík hefð hjá Evu Alexander 
skólastjóra að kenna öllum krökkunum að koma fram og 
syngja og dansa. Annar október, fæðingardagur Gandhi er 
almennur frídagur og nýttu þau daginn til að koma saman á 
skólalóðinni í fyrsta skiptið í þrjú ár á þeim degi. Rauði 
þráður þess dags er að tala um frið og náungakærleika. 

■  Eldri nemendur á Filippseyjum fagna sumri.

■  Nemendur á Filippseyjum glaðir að komast aftur í 
skólann.

■  Útskrift á Indlandi.

F r é t t i r  a f  v e t t v a n g i
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K E N Ý A
Skólaárið í Kenýa var lengra en venjulega til að vinna upp 
þann tíma sem fór forgörðum á meðan covid heimsfarald-
urinn stóð yfir. Yfirvöld ákváðu að tvö skólaár yrðu þetta árið 
og ekkert frí á milli. Fyrra skólaárinu lauk í maí en það 
seinna hófst í júní og lauk í desember. Heimavistin okkar 
hefur fengið markvissar heimsóknir um helgar þetta árið. 
John Ngare framkvæmdastjóri Mathare Children’s  
Education (MCE) hefur valið fólk sem kemur með hvatningu 
og góða kennslu inn í nemendahópinn, m.a. afreksíþrótta-
menn, nemendaráðgjafa, fyrrum nemendur ABC sem hafa 
farið í framhaldsnám og blómstra í lífinu í dag, söng- og 
danskennara og æskulýðsleiðtoga úr kirkju sem ólst sjálfur 
upp í fátækt og óreglu en hefur náð að snúa blaðinu algjör-
lega við og starfar á meðal ungs fólk sem býr í hverfinu og 
eru í óreglu.

Samúel Ingimarsson, stjórnarformaður ABC ásamt 
Laufeyju Birgisdóttur, verkefnastjóra ABC, fóru til Kenýa í 

■  Börnin fagna skólaslitum á Indlandi.

■  Samúel með nemendum og starfsfólki á heimavistinni í Kenýa.

■  Tölvukennsla í Kenýa.
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febrúar og heimsóttu MCE, skoðuðu heimavistina, félags- 
aðstöðu nemenda og tölvuverið. Einnig heimsóttu þau börn 
sem búa í foreldrahúsum og ræddu framtíðardrauma þeirra 
og líðan. Mikill metnaður og uppgangur er í starfinu í 
Naíróbí sem sést meðal annars á því að námsárangur 
nemenda okkar er afar góður og í nemendahópnum ríkir 
góður andi.

Á meðan á heimsókninni stóð hittu þau börn sem höfðu 
misst foreldra í covid faraldrinum og bjuggu hjá ættingjum. 
Ákveðið var að styrkja heimavistina fjárhagslega til að kaupa 
nýjar kojur og bæta svefnaðstöðuna til að geta boðið þessum 
börnum heimili á meðan þau stunda nám og einnig til að 
bæta við nýjum nemendum þegar nýtt skólaár hófst í maí. 
ABC styrkti MCE einnig til kaupa á ýmsu sem vantaði í 
eldhúsið, m.a. auka gaskút, betri pottum, vinnufatnaði og 
aðstaða starfsmanna var bætt. 

Á sumarmánuðum var farið af stað með stærðfræðiverk-
efni sem kallast Broskallaverkefni, í samstarfi með hringfar-
anum Kristjáni Gíslasyni. Nánar er fjallað um þetta mikil-
væga og skemmtilega verkefni á bls 30.

Í nóvember 2021 komu tveir starfsmenn frá MCE í 
heimsókn til okkar. Lesa má grein um þá heimsókn á bls. 16 í 
blaðinu.

P A K I S T A N
ABC styður við tvo skóla í Pakistan, báðir skólarnir eru 
staðsettir við múrsteinaverksmiðjur þar sem allra fátækasta 
fólkið í Pakistan býr. Skólarnir aðstoða fjölskyldurnar með 
mat og lyf en stærsta gjöfin er að veita börnum þeirra 
menntun. Nemendurnir í skólunum eru oftast fyrstu börnin 
í viðkomandi fjölskyldum til að hefja nám. Foreldrarnir, 
ömmurnar og afarnir hafa ekki fengið tækifæri til að ganga 
í skóla og vinna frá sólarupprás til sólarlags við að búa til 
múrsteina. Fjölskyldan fær aðeins það sem samsvarar um 
500 íslenskum krónum í laun fyrir hvern vinnudag. Auk 
bóklegrar kennslu læra börnin góð samskipti, hjálpsemi, 
skipulag, hreinlæti og tónlist auk þess sem þau fá tækifæri 

til að leika sér. Mörg þeirra hafa ekki áður fengið leyfi til að 
leika sér, enda fá tækifæri til þess fyrir börn sem búa á 
múrsteinasvæðunum. Það er gríðarlega gaman að sjá hvað 
skólastjórnendurnir eru vakandi yfir krökkunum og við 
eigum reglulega fjarfundi með þeim þar sem okkur er boðið 
að hitta heilu bekkina og hvetja þau áfram í náminu. Í 
sumar tók til starfa tónlistarkennari sem gefur vinnu sína 
og kennir við skólann einu sinni í viku og hefur það gefist 
mjög vel. 

Það er gaman að segja frá því að Hjalti Skaale Glúmsson, 
framkvæmdastjóri og Laufey Birgisdóttir fóru í vettvangsferð 
til Pakistan í október og hittu þar börnin og starfsfólkið í 
skólunum tveimur sem við styðjum þar í landi. Þetta var í 
fyrsta skipti sem þau heimsóttu Pakistan og fengu að sjá og 
upplifa þá gríðarlegu blessun sem Íslendingar veita með 
stuðningi sínum við þessi fátæku börn. 

Miklar rigningar og flóð voru í Pakistan í haust og urðu 
skólarnir og fjölskyldur nemendanna fyrir tjóni vegna þess. 
ABC aðstoðaði þau og aðra með því að úthluta matarpökkum 
og fatnaði með styrkjum frá einstaklingum og fyrirtækjum. 
Þrátt fyrir erfiðar kringumstæður barnanna voru þau 
almennt glöð þegar Hjalti og Laufey hittu þau og foreldrarnir 
voru afar þakklátir fyrir aðstoðina. Nánar má lesa um 
heimsóknina á bls. 20.

■  Drengir í múrsteinaverksmiðju í Pakistan.

F r é t t i r  a f  v e t t v a n g i

■  Nemendur í Pakstan ásamt Laufeyju Birgisdóttur.
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Ú G A N D A
Skólarnir voru opnaðir í Úganda á ný fyrir nemendur í 
janúar, eftir heimsfaraldurinn. Það var mikill léttir fyrir alla 
að fá rútínu, samfélag og hefðbundna menntun aftur í 
daglegt líf sitt. Starfið í Úganda er það fjölmennasta sem ABC 
styður og eru hátt í 1400 nemendur í skólunum. Ein af 
afleiðingum lokunarinnar sem starfsfólk skólanna tók eftir 
var að nemendurnir áttu erfiðara en áður með að einbeita 
sér og sumir glímdu við meiri kvíða og depurð en áður. Í 
skólanum eru starfandi félags- og námsráðgjafar og fóru 
þeir fljótlega að skipuleggja markvissa kennslu, samtöl og 
viðeigandi aðstoð. Skólinn fór í gegnum miklar endurbætur 
á meðan covid lokunin stóð yfir og þar var sparslað, málað, 
borað og byggt. Nýjar vatnslagnir voru tengdar og ný salerni 
sett upp fyrir fjármagn frá Íslandi og Ástralíu. Kennarar 
breyttust í smiði, málara, pípara og handlangara og unnu 
með gleði á meðan skólinn var lokaður í fyrra.

Samúel Ingimarsson sem starfaði um tíma í Úganda 
heimsótti skólann ásamt Laufeyju Birgisdóttur í byrjun árs. 
Þau heimsóttu skólastarfið í höfuðborginni Kampala og í 
sveitahéraðinu Rackoko í norður Úganda. Vegna fráfalls 
Francis Odida, framkvæmdastjóra og eins stofnanda skólans, 
er komin ný stjórn sem starfar ásamt Trudy Odida, ekkju 
Francis, sem stofnaði starfið með honum. Hafa þau bæði 
metnað og þekkingu til að efla skólann enn frekar. Það er 
óhætt að segja að Samúel og Laufey urðu undrandi á hversu 
vel skólinn lítur út, nýjar heimavistir, salerni og íþróttasvæði 
sem bæði ABC, skólaverkefnið „Börn hjálpa börnum“ og aðrir 
stuðningsaðilar hafa gefið. „Ég vissi að þetta yrði góð 
uppfærsla en ég átti ekki vona á að byggingarnar yrðu svona 
fallegar“, segir Laufey. Í norður Úganda er lífsstíllinn mjög 
ólíkur því sem raunin er í höfuðborginni. Þar er gríðarleg 

fátækt og vegakerfið afar lélegt. Fólk býr í moldarkofum og 
langt er í alla þjónustu, m.a. heilbrigðisþjónustu. Húsnæði 
skólans sem við höfum rekið á þessu svæði í næstum 25 ár er 
farið að láta verulega á sjá en enginn skortur er á börnum 
sem vilja læra og foreldrum sem þurfa læknishjálp. Öldungar 
og stjórnendur svæðisins báðu ABC um að aðstoða samfélagið 
enn frekar til að hjálpa þeim að opna heilsugæslu og 
kvenna- og fæðingardeild. Þörfin er gríðleg og lofuðu Samúel 
og Laufey að gera það sem þau gætu til að hjálpa samfélaginu 
á skólasvæði ABC. Þegar heim kom leitaði Laufey að styrkjum 
og til að gera langa sögu stutta þá fékk ABC styrk frá  
utanríkisráðuneytinu til að setja á fót kvenna- og fæðingar-
deild á skólalóð ABC í norður Úganda. Nánar má lesa um 
þessa framkvæmd á bls. 4. 

■  Matarúthlutun í Úganda.

■  Leikskóli í Úganda skemmtilega málaður.



■  John og Pius ásamt forseta Íslands, Guðna Th. Jóhannessyni.
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Pius Mugami Njeru fyrrverandi stuðningsbarn ABC 
barnahjálpar, nemandi og núverandi starfsmaður 
Mathare Children’s Education í Kenýa (hér eftir MCE) 
kom hingað til lands í lok síðasta árs til þess að segja 
sögu sína og kynna fyrir nemendum á Íslandi árangur 
af alþjóðlegu hjálparstarfi og þróunarsamvinnu. Með 
honum í för var John Ngare, framkvæmdastjóri MCE 
sem er samstarfsaðili ABC barnahjálpar í Kenýa. 

ABC hlaut styrk frá utanríkisráðuneytinu til að bjóða Pius 
til landsins og heimsótti hann ásamt John nokkra fram-
haldsskóla og börn í fermingarfræðslu. Hittu þeir þar um 400 
börn sem fengu að heyra sögur þeirra og spjalla við þá. 

Pius ólst upp við mikla fátækt í Mathare fátæktarhverfinu 
í Naíróbí en fékk tækifæri til að ganga í skóla með stuðningi 
frá ABC. Hann var frábær námsmaður og fékk verðlaun fyrir 
góðan námsárangur en stuðningsaðili hans hjá ABC studdi 
hann í gegnum framhaldsnám. Hann er í dag útskrifaður frá 
háskóla í borginni og starfar sem bókari og nemendaráðgjafi 
hjá MCE. Hann er börnunum einstaklega góð fyrirmynd þar 
sem hann er einn af þeim – fyrrverandi nemandi. Börnin sjá 
í honum að það er hægt að eignast betra líf og öðlast fleiri 
tækifæri ef maður menntar sig.

Fyrrum nemandi – nú starfsmaður

■  Pius Mugami Njeru við Gullfoss.
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Akureyri
Baugsbót ehf.
Betri Stofan auglýsingastofa ehf.
Hvítasunnukirkjan Akureyri
J.P. Múrverk ehf.
VORHUS ehf.

Blönduós
Vilko ehf.
N1 píparinn ehf.

Borgarnes
Landnámssetur Íslands ehf.

Dalvík
Sæplast Iceland ehf.

Egilsstaðir
Hitaveita Egilsstaða/Fella ehf.
Múlaþing
Birta ehf.

Fáskrúðsfjörður
Sumarlína ehf.
Loðnuvinnslan

Garðabær
Geislatækni ehf., Laser-þjónustan
VAL-ÁS ehf.
Vörukaup ehf.
Krókur ehf.

Garður
Benni pípari ehf.
GSE ehf.

Grindavík
Guðmundur á Hopi ehf.
Vísir hf.
Þorbjörn hf.

Hafnarfjörður
DS lausnir ehf.
Hafnarfjarðarhöfn 

Hafnarfjörður
Strendingur
Viking Life-Saving á Ísl ehf.
Hvalur hf.
VSB-verkfræðistofa ehf.

Hella
Jöklamús ehf.

Höfn í Hornafirði
Albert Eymundsson
Rósaberg ehf.
SF - 47 ehf.

Hrísey
Hrísiðn ehf.

Húsavík
Víkurraf ehf.

Hveragerði
Múrþjónusta Helga Þorsteinss hf.
Raftaug ehf.

Hvolsvöllur
Hellishólar ehf.
Héraðsbókasafn Rangárvallasýslu

Ísafjörður
Ævintýradalurinn ehf.
GG málningarþjónusta ehf.

Kópavogur
Delíla og Samson sf.
Ingi hópferðir ehf.
Íslenskt sjávarfang ehf.
Kraftvélar ehf.
Sýni ehf.
Vatnslausnir ehf.
Pottagaldrar ehf.
Zetia ehf.

Laugarvatn
Ásvélar ehf.

Mosfellsbær
Álgluggar JG ehf.
Nonni litli ehf.
Höfðakaffi ehf.

Mývatn
Eldá ehf.

Neskaupstaður
Rafgeisli Tómas R. Zoéga ehf.

Patreksfjörður
Oddi hf.

Reyðarfjörður
Launafl ehf.

Reykjanesbær
DMM Lausnir ehf.
Express ehf.

Reykjavík
Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
Álnabær ehf.
Arctica Finance hf.
Argos ehf.
Ásbjörn Ólafsson ehf.
Brim hf.
BSR ehf.
Cabin ehf.
E.T. ehf.
Eðalbílar ehf.
Eignaumsjón hf.
Einingaverksmiðjan ehf.
Eirvík ehf.
Faris ehf.
Fiskmarkaðurinn ehf.
Fóðurblandan hf.
Framsýnt fólk ehf.
Fuglar ehf.
GB Tjónaviðgerðir ehf.
Gjögur hf.
Gróðrarstöðin Storð ehf.



■  John og Pius á Þingvöllum.

Mathare er næststærsta fátækrahverfi í Naíróbí, höfuð-
borg Kenýa, en þar búa um 500 þúsund manns við mikla 
fátækt. Allflest húsin eru um níu fermetrar að stærð, eitt 
rými, byggt úr járnplötum án nokkurrar einangrunar. Það 
eru engar vatnslagnir, hvorki löglegt rafmagn né steypt gólf. 
Um það bil 100 fjölskyldur eru um hvert salerni og þröngar 
göturnar einkennast af skólpi sem flæðir í Mathare ána sem 
rennur í gegnum hverfið. Tækifæri fyrir ungt fólk eru af 
skornum skammti og mörg ungmenni leiðast út í glæpa-
starfsemi.

ABC barnahjálp hefur starfað um árabil í Naíróbí, þar með 
talið í Mathare hverfinu, þar sem um 250 börn eru studd til 
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F y r r u m  n e m a n d i  -  n ú v e r a n d i  s t a r f s m a ð u r

■  John og Pius ásamt Hjalta Skaale Glúmssyni, fram-
kvæmdastjóra ABC barnahjálpar.

■  Fátækrarhverfið Mathare.



■  John og Pius ásamt Samúeli Ingimarssyni, stjórnarformanni ABC og Fríði Birnu Stefnásdóttur, stuðningsaðila Piusar.

www. abc.is 19

náms í grunn- og framhaldsskólum, auk þess sem ABC veitir 
nokkrum einstaklingum styrk til náms á háskólastigi. Einnig 
búa um 100 börn og unglingar á heimavist ABC. Markhópur 
ABC barnahjálpar eru að mestu börn sem áður voru götubörn 
eða bjuggu við erfiðar aðstæður. Samheldinn hópur starfs-
manna og kennara starfar með börnunum.

Kynning Pius og John og saga þeirra hlaut góðar undir-

tektir meðal nemenda á Íslandi sem fengu mörg áhuga á 
þróunarsamvinnu og alþjóðlegu hjálparstarfi í kjölfarið og 
þar með var markmiði með heimsókninni náð. ABC nýtti 
einnig tækifærið og útbjó kynningarmyndband sem sýnt var 
á samfélagsmiðlum síðastliðið sumar – þar sem Pius segir 
sína sögu. 
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Hjalti Skaale Glúmsson er framkvæmdastjóri ABC 
barnahjálpar. Hann tók við keflinu af Laufeyju 
Birgisdóttur í desember árið 2021 en nú vinnur Laufey 
hjá samtökunum sem verkefnastjóri. „Þetta var 
eitthvað sem mér fannst vera virkilega spennandi“, 
segir Hjalti þegar hann var tekinn í spjall um starfið og 
fleira sem viðkemur ABC barnahjálp og honum 
sjálfum. 

Hjalti er fæddur árið 1973 á Selfossi og er búsettur á 
Akranesi. Ræsing er kl. 05.40 á morgnana og er hann mættur 
um tveimur tímum seinna á skrifstofu ABC á Nýbýlavegi 4-6 í 
Kópavogi. „Ég ákvað að breyta mér í A-manneskju fljótlega 
eftir að ég byrjaði á vinnumarkaði. Það er miklu þægilegra að 
byrja daginn snemma,“ segir Hjalti sem yfirleitt kemur með 
strætó í vinnuna. 

Selfoss – Róm – Reykjavík - Akranes
Hjalti ól manninn á Selfossi fyrstu tvo áratugina áður en 
hann flutti til Reykjavíkur. Á unglingsárum sínum bjó hann 
í Róm í tæpt ár með foreldrum sínum og þótti honum það 
áhugavert tímabil. „Ítalir eru ekki þekktir fyrir að vera 

liðlegir með sitt kerfi þannig að ég átti að byrja í fyrsta bekk. 
Ekki eitthvað sem unglingar eru hrifnir af. Það þurfti að 
senda einkunnirnar mínar frá Íslandi í mat í sendiráðinu, 
sem þá var í Noregi, og var þetta allt fyrir daga internetsins 
þannig að þetta fór með pósti,“ segir hann. Póstþjónustan á 
Ítalíu var heldur ekki upp á marga fiska og bárust gögnin 
aldrei og því var Hjalti ekkert í skóla þessa vorönn. Í staðinn 
var farið á fótboltaæfingar, tekinn virkur þáttur hjá skák-
klúbbi og Róm skoðuð í bak og fyrir. „Ég ferðaðist um 
borgina einn míns liðs með mitt strætókort og hafði gaman 
af því.“ 

Hjalti fór í háskólanám og lagði stund á viðskiptafræði en 
nam staðar á ögurstundu. „Eins og margir aðrir í tölvugeir-
anum þá byrjaði ég að vinna og skilaði ekki lokaritgerðinni. 
Það var á síðustu önninni að ég fékk vinnu í tölvugeiranum,“ 
segir hann. Stuttu síðar stofnaði Hjalti fjölskyldu og öll fluttu 
þau til Akraness árið 2005 þar sem þau búa enn.

Leiðir liggja til ABC
Hjalti heyrði fyrst af samtökunum ABC barnahjálp fyrir 
mörgum árum þegar hann var staddur á samkomu í 

Örfáar krónur fyrir betra líf

■  Hjalti Skaale Glúmsson, framkvæmdastjóri ABC barnhjálpar.



www. abc.is 21

Veginum. „Þar var einstaklingur að kynna starfið. Svo kom 
að því að við fjölskyldan gerðumst stuðningsaðilar og það 
var virkilega ánægjulegt og gefandi. Maður kynnist því 
hvernig heimurinn er annars staðar en hér,“ segir hann. 
Hjalti var afskaplega ánægður með að vera beinn þátttak-
andi í því að veita einhverjum utanaðkomandi aðstoð við að 
fá góða menntun, fæði og heilbrigðisþjónustu. „Og að geta 
fylgst með barninu og hvernig því gengur í náminu. Já þetta 
er alveg frábær hugmynd sem Guðrún Margrét Pálsdóttir 
kom í gang á sínum tíma og búið að halda áfram í öll þessi 
ár.“ Hjalti styrkti barn í Pakistan til margra ára og styrkir í 
dag barn í Bangladess. 

Hjalti starfaði í 6 ár hjá stoðtækjaframleiðandanum 
Össuri en missti vinnuna í covid faraldrinum. „Svo æxlast 
það þannig að ég tengist inn í ABC. Ég kannaðist við Laufeyju 
sem þá var framkvæmdastjóri og hún hafði samband við 
mig og ég kem fyrst til starfa sem verkefnastjóri í hlutastarfi 
um haustið 2021. Svo í desember tek ég við sem fram-
kvæmdastjóri. Þetta gerðist frekar hratt“, segir Hjalti. 

Enn að læra á starfið
Að sögn Hjalta er hann ekki þekktur fyrir að ana að neinu en 
honum fannst þetta spennandi tækifæri sem bauðst. „Ég 
hugsaði mig vissulega um en ég sá að þetta var eitthvað sem 
hugur minn stefndi til. Ég þurfti ekki mikið að hugsa mig 
um“, segir hann. Hjalti hafði mikla reynslu sem verkefna-

stjóri og ráðgjafi og þótti honum þetta eðlilegt framhald á 
því hvernig starf hans hafði þróast hjá Össuri seinustu árin. 
„Að fara meira yfir í utanumhald um rekstur. Það fannst 
mér spennandi og svona í takt við þá þróun. Ég fagnaði 
þessu tækifæri.“ 

Fyrsta ár Hjalta sem framkvæmdastjóri var að mörgu leyti 
frekar sérstakur tími. Takmarkanirnar í covid faraldrinum 
voru að hverfa en þær höfðu talsverð áhrif á starfsemi ABC. 
„Heimsóknir á vettvang höfðu legið niðri í um tvö ár en nú 
vorum við farin að geta heimsótt vettvang á ný”, segir Hjalti. 
Hvað nýju stöðuna varðar þá segist Hjalti hafa eytt fyrsta 
árinu í að læra. „Maður er bara búinn að vera að læra. Ég er 
heppinn að vera enn með Laufeyju í starfsliðinu og hafa 
greiðan aðgang að viskubrunni hennar.“ 

Fyrsta vettvangsferðin
Farið var í vettvangsferðir haustið 2021 en fyrsta ferðin hans 
Hjalta var til Pakistan í október síðastliðinn. Aðspurður um 
hvort hann hefði einhvern tímann haldið út á framandi 
slóðir áður eða séð mikla fátækt berum augum svaraði hann 
því játandi. „Ég sá alveg töluvert af fátækt í Róm. Fólk að 
betla og slíkt. Mikið af því. En svo fór ég líka til Búrkína Fasó 
árið 2008. Þar sá ég þessa miklu fátækt sem er þar og það 
hafði mikil áhrif á mig“, segir hann. Hjalti minnist þó á að 
hann tók sérstaklega eftir því hvað hann sá gleðina skína úr 
augum fólksins þrátt fyrir þessa áberandi fátækt og örbirgð. 

■  Nemendur í skólanum í Sheikhupura í Pakistan.
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„Það er greinilega ekki þessi vestræni hugsunarháttur sem 
gefur gleðina. Það er eitthvað annað. Það er ekki þetta 
utanaðkomandi sem skiptir máli heldur það sem er innra 
með manni. Þetta er eitthvað sem við getum lært af fólkinu í 
þessum löndum þar sem við störfum“. 

Hjalti hélt svo út til Pakistan ásamt Laufeyju og heimsóttu 
þau tvo skóla sem ABC styður við í landinu. Í borginni 
Sheikhupura er skóli þar sem flestar fjölskyldur eru skuldum 
vafðar við verksmiðjueigendur. Þar fá börnin kennslu í 
dagskóla frá leikskóla og upp í 10. bekk. Hinir bágstöddu eða 
þeir lágt settu í þjóðfélagsstiganum í landinu eiga ekki marga 
valmöguleika. Annað hvort er það að betla á götunum eða 
þiggja lán frá t.d. aðilum sem fara fyrir múrsteinaverk-
smiðjum. Þá bíður þeirra langur vinnudagur við að búa til 
múrsteina úr leir. Í héraðinu eru hundruð barna í þrælk-
unarvinnu og meðferðin á börnunum svo slæm að þeim er 
almennt ekki heimilt að sækja skóla og vinnudagurinn er 
alla jafna 16 klukkustundir á dag 6 daga vikunnar. Sam-
starfsaðilar ABC á þessum slóðum, Rasta Foundation, hafa í 
einstaka tilfellum, með hjálp styrktaraðila, samið við 
verksmiðjueigendur og borgað skuldir verkamannanna og 
leyst þar með fjölskyldur úr þrælkunarvinnu. Boðið er upp á 
dagskóla fyrir börnin þar sem þau fá menntun, mat, 
skólabúninga og heilsugæslu. Skólinn er í sömu borg og 
verksmiðjurnar þar sem fjölskyldurnar búa. 

Frjálslegra en búist var við
Fátæktin á svæðinu, og sér í lagi hjá nemendum ABC sem 
eru mjög lágt settir í þjóðfélaginu, fékk á Hjalta þegar hann 
sá hana með eigin augum. „Já. Maður er kannski vanur að 
halda andlitinu en þetta snerti verulega við manni að sjá 
þessa einstaklinga sem búa við svona sárafátækt,“ segir 
hann. Markmið ABC hefur ávallt verið að hjálpa þeim sem 

verst standa og í Sheikhupura er mjög mikill fjöldi illa 
staddur. „Það sem við viljum gera er að einbeita okkur að 
þeim sem hafa ekki haft tækifæri til þess að fara í nám. Við 
hittum fjölskyldu þar sem barnið var að byrja í skólanum og 
var það fyrsti einstaklingurinn í fjölskyldunni sem fær að 
gera það. Það er svo mikið tækifæri fyrir einstaklinginn og 
alla fjölskylduna. Þarna sjá þau leið út úr fátæktinni. Mennt-
un getur brotið þeim leið út úr henni,“ segir Hjalti. 

Aðspurður um hvort það væri ekki hættulegt að vera á 
þessum slóðum hristi Hjalti bara höfuðið. „Maður heyrir 
ákveðnar fréttir, alltaf neikvæðustu fréttirnar og maður var 
búinn að gera sér í hugarlund að þetta væri svona og svona 
en þegar komið var á staðinn þá var þetta mun frjálslegra en 
ég átti von á,“ segir hann. Klæðnaður fólks var öðruvísi en 
Hjalti átti von á en fyrirfram bjóst hann við að kvenmenn 
væru huldir frá toppi til táar en svo var ekki. Hann tekur 
einnig fram hvað fátæktin er áberandi og greinilegt hvað fólk 
hefur lítið fjármagn. „Maður sér það á bílaumferðinni. Flestir 
voru á skellinöðrum og oft þrír til fjórir á hverri. Svo voru 
asnakerrur í umferðinni. Það var ýmislegt þarna frumstætt 
miðað við það sem maður á að venjast.“ 

„Mig langar að ganga í skóla“
Það er greinilegt að ABC barnahjálp hefur vakið von hjá 
mörgum og þegar Laufey og Hjalti heimsóttu skólana mættu 
þau miklu þakklæti úr öllum áttum. „Þakklætið sem við 
sjáum í augum fjölskyldnanna var mjög mikið. Þau eiga 
greinilega von þarna. Við hittum líka börn í nágrenni við 
skólana og þau komu til okkar og sögðu „mig langar að 
ganga í skóla“. Það er alveg ljóst að fólk sér tækifæri með því 
að fara í skóla. Þannig að það er gríðarleg ánægja að fá að 
taka þátt í því að veita þessum fjölskyldum von“, segir 
Hjalti. 

■  Móttökuhátíð þegar Hjalti og Laufey heimsóttu skólann í Sheikhupura í Pakistan.



Börnin í skólunum eru mjög grannvaxin og hafa greini-
lega liðið næringarskort. „Þau fátækustu fá jafnvel bara eina 
máltíð á dag og það er máltíðin í skólanum,“ segir Hjalti. Að 

loknum skóladeginum aðstoða þau foreldra sína við múr-
steinagerðina. „Sem betur fer hefur skólastjórinn þarna náð 
því í gegn að fá börnin til að komast í skóla. Það var ekkert 
sjálfgefið að verksmiðjueigandinn myndi leyfa það hluta úr 
degi en þau fá þarna tækifæri.“ Foreldrarnir vinna við 
múrsteinagerð frá sólarupprás til sólarlags og eru híbýli 
þeirra látlaus. „Við fengum að sjá inn á heimili. Þetta eru 
bara kofar. Í garðinum hjá nokkrum eru geitur til að fá mjólk 
og slíkt. Launin eru mjög lág,“ bætir Hjalti við. 

Hvorki erfiðara né auðveldara
Sem stendur er Pakistan eini vettvangurinn sem Hjalti hefur 
farið til en hann hlakkar til að geta heimsótt sem flesta í 
framtíðinni. „Allir þessir staðir eru mjög áhugaverðir og 
samt ólíkir. Á Indlandi er lítill skóli, í Bangladess er heima-
vistarskóli, í Kenýa er heimavist og dagsetur líka og svo fara 
börnin þar í mismunandi skóla og í Úganda erum við bæði 
með skóla í höfuðborginni og svo í Norður-Úganda. Svo í 
Búrkína Fasó erum við með skóla sem er alveg frá leikskóla 
og upp í framhaldsskóla og svo auðvitað er líka starfsemi á 
Filippseyjum þar sem við erum búin að vera frá upphafi“, 
segir Hjalti. 

Aðspurður um hvort eitthvað hafi komið á óvart við starfið 
eða hvort það væri erfitt; „Já já. Maður áttaði sig svo sem ekki 
á því hvað maður væri að ganga inn í. Þetta er allt nýtt fyrir 
mér og búið að vera gott að eiga góða að. Það er frábært 
starfsfólk og sjálfboðaliðar hjá mér á skrifstofunni og 
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Ekki fara í jólafötuköttinn!

■  Nemandi í skólanum í Lahore í Pakistan.
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Nytjamarkaðnum. Svo erum við líka með góða stjórn. En 
starfið er hvorki erfiðara né auðveldara en ég átti von á. Það 
er mjög fjölbreytt og ég hef gaman að því og vera ekki fastur í 
einum hlut.“ 

Hringrásakerfi sem virkar
Hjalti er mjög ánægður með Nytjamarkaðinn sem staðsettur 
er á Nýbýlavegi 6 við hliðina á skrifstofum ABC. „Nytja-
markaðurinn er búinn að vera góð stoð í mörg ár. Virkilega 
gaman að sjá hvernig hann virkar. Hann nýtist bæði sem 
fjárstuðningur fyrir reksturinn og svo hafa mörg verkefni 
notið beins stuðnings frá honum,“ segir Hjalti. Hann telur að 
markaðurinn bjóði upp á góð tækifæri fyrir okkur Íslendinga 
með þeim hætti að hægt er að koma með vörur þangað sem 
fá svo nýtt líf annars staðar hjá þeim sem þurfa. „Þetta er 
hringrásarkerfi sem virkar vel. Það er ekki verið að henda 
hlutum nema þeir séu raunverulega ónýtir. Í leiðinni er 
verið að styðja við menntun í þessum löndum þar sem við 
störfum.“ 

Að taka þátt
Að lokum veltir Hjalti því upp hvað stuðningur við einstakl-
inga geti verið margs konar og hvað hann sé mikilvægur. 
„Ég hef verið með fósturbörn sjálfur hér á Íslandi og það er 
ekki mikið frábrugðið því að styrkja barn erlendis. Þau verða 
hluti af fjölskyldunni. Þetta skilur eitthvað eftir sig. Maður 
sér að þetta er eitthvað sem skiptir máli. Að taka þátt í lífi 
einstaklinga á einhvern hátt. Stundum getum við tekið þátt í 
lífi fólks með því að taka utan um það og sýna því væntum-

þykju en stundum með því að veita þá fjármuni sem þarf. 
Þessar örfáu krónur til að geta átt von um betra líf,“ segir 
Hjalti.

Viðtal: Oddur Björn Tryggvason.
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■  Gönguleið barnanna frá múrsteinaverksmiðjunni að skólanum í Lahore.

■  Hjalti ásamt nemanda í Sheikhupura í Pakistan.



Í upphafi árs 2021 opnaði ABC barnahjálp 
Nytjamarkaðinn í nýju húsnæði á Nýbýlavegi 6, eftir 
sex ára farsæla starfsemi í Víkurhvarfi. Flutningar af 
þessari stærðargráðu eru afar krefjandi, en starfsfólk 
Nytjamarkaðarins og ABC tóku höndum saman og 
leystu þetta verkefni af einstakri kostgæfni og góðri 
samvinnu. 

Síðan Nytjamarkaðurinn hóf formlega störf fyrir næstum 
15 árum, hafa vinsældir hans vaxið ár hvert og með nýrri 
staðsetningu er markaðurinn sýnilegri og hefur hann vaxið 
umtalsvert frá flutningunum. Gaman er að segja frá því að 
nú þegar höfum við stækkað húsnæði markaðarins við 
Nýbýlaveg tvisvar sinnum til að mæta aukinni eftirspurn. 
Markaðurinn er ekki einungis mikil búbót fyrir landsmenn 
heldur er hann einnig mikilvægur hlekkur í umhverfisvernd 
og endurnýtingu og styður því við hringrásarhagkerfið. Hann 
er í dag afar þýðingarmikil tekjulind fyrir samtökin, en ágóði 
markaðarins rennur til starfsemi ABC barnahjálpar sem 
styður börn til náms í Afríku og Asíu. Einnig styður Nytja-
markaðurinn við sérstök verkefni og í ár eru þau meðal 
annars:

  Bætt íþróttaaðstaða fyrir nemendur í Úganda

  Bygging matsalar við skólann í Bangladess

  Bætt aðstaða á heimavist í Naíróbí í Kenýa

  Haven Rescue í Kenýa, heimili fyrir óléttar stúlkur undir 
18 ára og börn þeirra

  Heimili fyrir munaðarlaus börn í Mexíkó

  Flóttamenn frá Úkraínu, bæði hér innanlands og erlendis

  Uppbygging á heilsugæslu í Norður Úganda

  Matargjafir vegna flóða í Pakistan

  Vetrarfatnaður fyrir fátæk skólabörn í Pakistan

  Ýmislegt hjálparstarf innanlands

Ár hvert er Nytjamarkaðurinn með Jólamarkað og 
Jólahappdrætti þar sem mörg fyrirtæki gefa vinninga og er 
engin breyting nú í ár. Salan af Jólamarkaðnum og söluand-
virði allra happdrættismiðanna í ár fara í uppbyggingu 
skólans okkar í Bangladess.

Starfsfólk Nytjamarkaðarins og ABC þakkar viðskipta-
vinum sínum og velunnurum fyrir stuðninginn á liðnum 
árum og hlakkar til að taka á móti ykkur á nýju ári.

Síðla árs 2021 tóku gildi lög um skattafrá-
drátt til þeirra sem styrkja félög á 
Almannaheillaskrá. ABC barnahjálp er á 
þeim lista, þ.a. framlög til ABC veita bæði 
einstaklingum og fyrirtækjum skattafrá-
drátt.

Einstaklingar sem veita félögum á 
Almannaheillaskrá framlög að fjárhæð 
kr. 10.000 til 350.000 lækka tekjuskattstofn sinn sem 
nemur þeirri fjárhæð. Fólk með meðaltekjur, greiðir 
37,95% tekjuskatt, og getur því lækkað tekjuskattinn um 
allt að tæpum 133 þúsund krónum á ári. Sumir stuðn-
ingsaðilar okkar hafa nýtt skattafrádráttinn sinn til að 
aðstoða fleiri börn til mennta. Við erum afar þakklát 

fyrir slíkan stuðning eins og allan annan 
stuðning.

Hámarksskattafrádráttur fyrirtækja vegna 
framlaga til félaga á almannaheillaskrá 
tvöfaldaðist við lagabreytinguna og er nú 1,5% 
af tekjum.

ABC sendir Skattinum upplýsingar um 
móttekin framlög og er skattafrádrátturinn 

forskráður á skattframtölin.
Nánari upplýsingar má finna á vef Skattsins en allir 

eru líka velkomnir að hafa samband við skrifstofu ABC 
til að spyrja frekar út í þessi mál.

Skattafrádráttur
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Laufey Birgisdóttir hóf störf hjá ABC barnahjálp árið 
2017 þegar hún tók við sem framkvæmdastjóri 
samtakanna. Nú er hún hins vegar í breyttu hlutverki 
hjá ABC barnahjálp og er verkefnastjóri. „Ég er í dag að 
gera það sem kannski er erfiðast en samt mest 
gefandi,“ segir Laufey þegar hún sest niður til að ræða 
hvernig 5 ár í starfi hjá ABC hafa verið. 

Að sögn Laufeyjar hafa það verið hrein forréttindi að hafa 
starfað hjá ABC barnahjálp. Hún var búin að gera sér upp 
ákveðnar hugmyndir um hvað væri verið að fara út í en svo 
kom í ljós að veruleikinn var allt annar. „Maður verður fyrir 
áhrifum fyrir lífstíð að vinna við hjálparstarf. Sérstaklega 
þegar byrjað er að fara á vettvang,“ segir hún. 

Heimurinn minnkaði
Laufey hefur farið í margar vettvangsferðir. Hún undirbjó sig 
vel og ímyndaði sér hvernig áhrif þetta myndi hafa á sig. 
Hún velti fyrir sér hvað hún myndi sjá og gerði sér í hugar-
lund hvernig sér myndi líða þegar á hólminn væri komið. En 
ekkert gat almennilega undirbúið hana fyrir hvernig það var 
að hitta fólkið, heyra sögurnar, finna lyktina og borða 
matinn. Hún upplifði þá líka annað sem var óvænt en mjög 
athyglisvert. „Heimurinn minnkar líka. Bara við að sitja og 
spjalla við einhverja mömmuna, kennara eða starfsmann á 
heimavistinni. Ég sit og drekk te með þeim og við förum að 
deila sögum hvor með annarri. Við höfum áhyggjur af 
börnunum okkar, við tölum um framtíðina, efnahaginn, 
brostnar ástir, sorg og missi. Þú ert kannski að tala við 

Hjálparstarf endar aldrei

■  Spjallað í Pakistan.

■ Matarundirbúningur í Kenýa.

■  Heimsókn til 
nemenda í Kenýa.
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■  Unnið við uppskeruna á akrinum í Úganda.

■  Lært að elda í þorpinu.

■  Vinnudagur í Búrkína Fasó.

■  Laufey að borða með nemendum í Kenýa.
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manneskju sem er búin að búa í einu fátækrahverfi allt sitt 
líf en við eigum svo margt sameiginlegt,“ segir hún. Þessi 
lífsreynsla hefur ekki aðeins breytt sýn Laufeyjar á heiminn 
og sjálfa manneskjuna heldur einnig opnað augu hennar 
fyrir því hvað við Íslendingar erum mikið forréttindafólk. 
„Maður lærir þakklæti á allt öðru stigi og sér svo mikið sem 
ekki er þörf á. Ég er t.d. farin að versla allt öðruvísi. Ég hef 
litlar áhyggjur af því hverju ég á að klæðast. Ég versla oftar á 
nytjamörkuðum frekar en ný föt sem kosta margfalt meira. 
Mínar neysluvenjur hafa breyst. Forgangsatriði mín og 
áhyggjur hafa breyst á þessum tíma,“ segir hún. 

Staðreyndir tala sínu máli
Áður en Laufey hóf störf hjá ABC var það meira tilfinninga-
legt mál að veita barni fjárhagslegan stuðning. Hún sá 
myndir af fallegum og fátækum börnum og hugsaði með sér 
að þetta væri góð leið til að veita hjálparhönd. Kannski kom 
það aðeins inn í dæmið að hún hafði samviskubit yfir því að 
hafa það jafn gott og hún hefur á meðan aðrir velktust um í 
sárri fátækt. Í dag hins vegar hugsar Laufey meira um 
staðreyndir þegar það kemur að því að veita hjálparhönd í 
formi fjárhagslegs stuðnings. „Ég veit að ef ég styrki barn þá 
geri ég gagn. Ég er búin að hitta mörg börn úr ABC skólunum 

og hef séð þessi jákvæðu áhrif. Ef ég er að tala við fólk um að 
styrkja barn þá er það meira út frá staðreyndum frekar en 
tilfinningu. Tilfinningar fara upp og niður og það tekur alveg 
á hjartað að vera þarna á staðnum. Þannig að þetta eru bara 
staðreyndirnar. Þetta bætir barnið, fjölskylduna og um-
hverfið. Þetta hefur þessi gáruáhrif,“ segir Laufey. Þegar búið 
er að taka rómantíkina úr hjálparstarfinu er á endanum 
bara eitt sem þarf að vera marktækt og eftir þessi ár í 
starfinu bendir Laufey á að fjárhagslegur stuðningur skilar 
árangri. „Ég veit hvað ég veit,“ segir hún. Laufey segist hafa 
upplifað það oft að hún geri ekki nóg en þá sé nauðsynlegt 
að horfa til þeirra sem hægt er að hjálpa. „Hjálparstarf endar 
aldrei. Ég get aldrei gert nóg til þess að bæta heiminn eða líf 
barna“. 

Lítil hjálp hjálpar mikið
Laufey starfar nú hjá ABC sem verkefnastjóri. „Ég er í dag að 
gera það sem er kannski erfiðast en samt mest gefandi. Að 
vera á vettvangi, hitta krakkana, foreldrana og starfsfólkið. 
Að sjá þörfina, að sjá hvað vantar mikið en að sjá einnig 
hvað við þurfum að gera lítið til að hjálpa mikið,“ segir hún. 

Viðtal: Oddur Björn Tryggvason.

■  Laufey með leikskólakennara í Úganda. ■  Nemandi fær útskriftargjöf á Indlandi.

■  Íþróttadagur í Búrkína Fasó.

■  Matarúthlutun á Indlandi.
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Styrktarfélagið Broskallar hjálpar 
nemendum á fátækustu svæðum í 
Afríku að komast í háskóla með því 
að veita aðgang að kennslukerfi 
sem vísindamenn við Háskóla 
Íslands hafa þróað. Hringfarinn 
Kristján Gíslason styrkti verkefnið 
um 5 milljónir króna og hefur 
stuðlað að aðkomu fleiri íslenskra 
samtaka. Broskallar vinnur nú 
m.a. með ABC barnahjálp og hefur 
skóli á þeirra vegum fullan aðgang 
að efni kennslukerfisins í gegnum 
spjaldtölvur sem nemendur fá frá 
Brosköllum fyrir tilstilli 
Hringfarans. 

Kennslukerfið nefnist tutor-web og 
hefur að geyma kennsluefni, m.a. í 
stærðfræði, tölfræði og tölvunarfræði, 
ásamt æfingum sem aðstoða nem-
endur við að tileinka sér námsefnið. 
Kerfið var þróað af þeim Gunnari 
Stefánssyni, prófessor við Raun- 
vísindadeild HÍ, og Önnu Helgu 
Jónsdóttur, dósent við sömu deild, í 
samstarfi við tölvunarfræðinga. Það 
hefur undanfarinn áratug verið nýtt í 

tölfræði- og stærðfræði-
kennslu bæði við 
Háskóla Íslands og í 
framhaldsskólum hér á 
landi. 

Menntun í ferðatösku
Þeir nemendur sem standa 
sig vel vinna sér inn rafmyntina 
„Broskalla“ (e. SmileyCoin) og er hún 
geymd í rafrænu veski og hægt að 
nýta til að kaupa vöru eða þjónustu af 
ýmsu tagi. Starfsemin í Kenýa fer 
fram í gegnum verkefnið „Menntun í 
ferðatösku“ en það inniheldur 
spjaldtölvur fyrir nemendur og þjón (e. 
server) sem geymir námsefni tutor-
web. Kristján hefur fjármagnað kaup 
á spjaldtölvum fyrir heimavist ABC 
skólans í Naíróbí í Kenýa. Verkefnið 
hefur gengið vel og nemendur hafa 
sýnt mikinn áhuga á að standa sig vel 
og leysa verkefnin. Fyrstu nemend-
urnir hafa þegar útskrifast og fengu 
þeir spjaldtölvu í verðlaun. 

Leyfum orðum nokkurra þeirra að 
njóta sín. 

Verkefnið virtist yfirþyrmandi
„Ég vil nota tækifærið og þakka fyrir 
allt sem þetta framtak hefur fært mér. 
Verkefnið hefur hvatt mig til dáða“, 
segir Naomi Ndela. Henni þótti 
verkefnið á tímum hreint yfirþyrm-
andi og ákvað að hætta í smá tíma. 
„Síðan náði ég áttum, hysjaði upp um 
mig buxurnar og lagði mig alla í 
þetta,“ segir hún og þegar rafmynt-
irnar fjölguðu sér kom meiri alvara í 
þetta og möguleikarnir á að vinna 
spjaldtölvu urðu raunhæfari. 

Spjaldtölvur í fátækrahverfum
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Reykjavík
Hekla hf.
Henson sports Europe á ísl
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Iceland Encounter ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Jarðafl ehf.
Kemi ehf.
KK Kranabíll ehf.
Klettur - sala og þjónusta ehf.
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.
Kú Kú Campers ehf.
Landakotsskóli ses.
Lögfræðiþjónusta Sig. Sigur ehf.
Lögreglustjórinn á höfuðborgars
Lumex ehf.
Lyfja ehf.
MS Armann skipamiðlun ehf.
Örninn Hjól ehf.

Reykjavík
P. Petersen ehf.
Parlogis ehf.
Pixel ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Rafsvið sf.
Sameyki stéttarfélag
Skorri ehf.
Stansverk ehf.
Tannréttingar sf.
THG Arkitektar ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útkall ehf.
Vínberið ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Þór hf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bíldsverk ehf.
Fossvélar ehf.

Stykkishólmur
Sæfell hf.

Varmahlíð
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf.

Þorlákshöfn
Hafnarsjóður Þorlákshafnar

Hafði aldrei fyrr fengið gjafir
„Ég er þakklátur fyrir þetta framtak. 
Þetta kennslukerfi hefur hjálpað mér 
og gefið mér mikla gjöf. Ég hafði 
hingað til aldrei fengið gjafir fyrr“, 
segir Ernest Nderitu. Að hans sögn var 
mjög þægilegt að vinna með kerfið og 
það hjálpaði mikið til við stærðfræði. 
Áður fyrr var hann að leysa rétt í 
kringum 40% verkefnanna en nú er 
hann að leysa um 80% þeirra. Fyrst 
um sinn vissi Ernest ekki hvernig 
hann ætti að leysa stærðfræðiþrautir á 
spjaldtölvunni en fljótlega náði hann 
tökum á þessu og fór að safna 
rafmyntum. Samnemendur hans og 
systur hans höfðu þó litla trú á því að 
hann gæti haldið þessum árangri til 
streitu en annað kom á daginn. „Ég 
ákvað að sýna þeim að ég gæti þetta og 
ég vil þakka öllum sem höfðu trú á 
mér.“ 

■  Áhugasamir nemendur að leysa stærðfræðiverkefni.
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I C E L A N D

■  Stoltir nemendur með spjaldtölvur sem þau hafa unnið sér inn.
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Krafðist mikillar einbeitingar
„Ég er þakklátur fyrir þetta verkefni og 
þeim sem fann upp tutor-web en það 
kerfi hefur hjálpað okkur mikið með 
stærðfræði,“ segir Blair Moel. Að hans 
sögn hefur hann nú skýrari sýn á 
framtíðina og hann hefur einsett sér 
að vinna sér inn að minnsta kosti 
100.000 broskalla daglega. „Það tók 
mig nokkra mánuði en ég náði 
markmiði mínu. Sumar æfingarnar 
voru mjög erfiðar og kröfðust mikillar 
einbeitingar en þetta hafðist allt þökk 
sé tutor-web“. 

Blessun að eiga spjaldtölvu
„Stærðfræði hefur veitt mér eitthvað í 
lífi mínu. Ég vil þakka þeirri mann-
eskju sem fann upp á þessu verkefni 
og fékk jafnframt þá hugmynd að 
koma með það til okkar í Kenýa,“ segir 
James Nganga. James hafði smá 
efasemdir í byrjun en þegar hann 

byrjaði að nota spjaldtölvuna vann 
hann sér inn 288.000 broskalla á 
fyrsta deginum og það var nógu mikil 
hvatning fyrir hann að halda áfram. 
„Nú á ég mína eigin spjaldtölvu og það 
er mikil blessun. Á árum áður hefði ég 
aldrei ímyndað mér að ég myndi 
eignast slíkt. Ég þakka þér Gunnar 
prófessor fyrir að hafa kynnt tutor-
web fyrir mér.“

Tók þessu af alvöru
„Tutor-web hjálpar mikið og hefur 
mikið lærdómsgildi á marga vegu. Það 
er gott að öllu leyti að hafa spjaldtölvu 
í skólanum og hún auðveldar alla 
úrvinnslu í stærðfræði,“ segir Rose 
Wanjiru. Þegar hún byrjaði að nota 
kennslukerfið var hún vongóð um að 
hún myndi eignast sína eigin spjald-
tölvu. „Svo fékk ég bara 2010 broskalla 
og óttaðist að ég myndi ekki ná 
markmiði mínu. Ég fór þá að taka 

þetta verkefni af meiri alvöru og vann 
mér inn mun fleiri broskalla. Ég fékk 
mikla hvatningu frá samnemendum 
og ég náði að vinna mér inn spjald-
tölvuna.“ 

Náði að hvetja sig áfram
„Þetta kennslukerfi hefur hjálpað 
mörgum í stærðfræði og gert þeim 
kleift að eignast hluti sem þau hefðu 
annars ekki getað orðið sér út um,“ 
segir Teresiah Nduku Nah. Hún segir 
það hafa verið vissa áskorun að vera 
með og á stundum hafi þetta verið 
erfitt. „Okkur var sagt að ef við næðum 
milljón brosköllum þá myndum við 
eignast spjaldtölvu. Ég hafði mikinn 
áhuga á stærðfræði en stundum 
fannst mér erfitt að safna þessum 
brosköllum. Ég var frekar vonlítil um 
tíma en ég náði að hvetja sjálfa mig 
nógu mikið áfram.“

Texti: Oddur Björn Tryggvason.

■  Einbeittir nemendur leysa stærðfræðiverkefni.
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Jón Axel Ólafsson fjölmiðlamaður er stuðningsaðili hjá 
ABC barnahjálp. Hann styður fjárhagslega við Beyonce 
Atto Aneno sem er nemandi í ABC skólanum í Rackoko í 
norðurhluta Úganda. 

Beyonce er fædd þann 29. nóvember árið 2013. Foreldrar 
hennar höfðu ekki tök á að mennta sig, eru ólæs og eru ekki 
með fasta atvinnu. Þau taka að sér þau verkefni sem bjóðast 
en tekjur eru afskaplega litlar og óstöðugar og því gat Beyonce 
ekki byrjað að stunda nám. Það breyttist þegar hún fékk 
stuðningsaðila og nú er hún nemandi í ABC skólanum. 
Beyonce er sögð mjög félagslynd, hefur yndi af að hlaupa 
mikið og hana dreymir helst um að verða hjúkrunarfræð-
ingur. 

Við hittum á Jón Axel til að ræða stuttlega við hann um 
Beyonce og ABC barnahjálp. 

Sonurinn varð stoltur bróðir
Jón Axel styrkti barn til náms á vegum ABC fyrst fyrir um 30 
árum síðan. „Ég held að það hafi verið í kringum ´93. Þá 
studdi ég stúlku sem heitir Olivia og hún var frá Úganda,“ 
segir hann en hún naut fjárhagslegs stuðnings alveg þar til 
hún útskrifaðist. Jón Axel man ekki sérstaklega eftir því af 
hverju hann valdi ABC barnahjálp en hann segir að það hafi 
ekki verið um auðugan garð að gresja á þeim tíma til að 
leggja hjálparhönd. „Ég eignaðist strák þarna árið ´93 og ég 
held að við höfum bara tekið þá ákvörðun um að styrkja barn 
svona samhliða. Ég man að þegar strákurinn minn fattaði að 
hann ætti systur í Úganda varð hann mjög stoltur þegar hann 
kom á leikskólann og sagðist eiga systur sem heitir Olivia. 
Konurnar á leikskólanum urðu svona spurningarmerki þegar 
hann fór að tala um systur sína í útlöndum,“ segir Jón Axel. 

Einn heimur
Jón Axel segist líta á styrktarbarn sem framlengingu af 
fjölskyldu sinni. „Já ég geri það, við lítum á hana sem hluta af 
okkar fjölskyldu. Við reynum að senda gjafir fyrir jólin og 
svona. Mer finnst gaman að fylgjast með eins og maður 
getur. Maður fær alltaf upplýsingar nokkrum sinnum á ári 
um hvað þau eru að gera og annað“ segir hann. Jón Axel 
nefnir að það sé jafn mikils virði að hjálpa einstaklingi úti í 
heimi og að hjálpa til hérna heima. „Það að styrkja einhvern 
erlendis þýðir ekki að það útiloki að maður styrki einhvern 
heima. Þetta er einn heimur. Ein kúla. Það er nauðsynlegt að 
láta gott af sér leiða ef maður hefur tækifæri til þess.“ 

Frábært starf unnið þarna
Að lokum er Jón Axel spurður hvað honum finnst um ABC 
barnahjálp. „Mér finnst frábært starf unnið þarna og þetta 
hefur gengið tiltölulega vel fyrir sig. Ég hvet alla til þess að 
taka þátt ef þeir geta mögulega aðstoðað og með einhverju 
móti lagt hönd á plóg til að hjálpa einu barni. Þá er heimur-
inn betri.“ 

Viðtal: Oddur Björn Tryggvason.

Hluti af fjölskyldunni

■  Jón Axel Ólafsson.
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■  Beyonce Atto Aneno.

■  Jólakort frá Beyonce til Jóns Axels og fjölskyldu.



38 www. abc.is

Ég hef fengið stuðning frá ABC barnahjálp síðan í 
grunnskóla. Ég man þegar ég var yngri og mamma tók 
út vasapeningana mína, við fórum á Jollibee og 
borðuðum uppáhalds kjúklingaréttinn minn. Það 
gladdi mig mikið, ég fékk að eyða tíma með henni á 
meðan ég borðaði uppáhalds matinn minn. 

Ég veit að vasapeningurinn sem ég fékk var hugsaður fyrir 
námið en það voru þessar dýrmætu stundir sem ég mun að 
eilífu varðveita og muna. Stuðningurinn var tækifæri fyrir 
mig til að læra og þroskast sem manneskja. Ég hafði ekki 
hugmynd um hverju ég ætti að búast við eða hvernig það 
myndi breyta lífi mínu, en ég vissi að ég vildi nýta þetta 
tækifæri sem best.

Stuðningurinn breytti lífi mínu á margan hátt. Það 
hjálpaði mér að átta mig á því að menntun er mikilvæg og að 
maður getur náð hvaða markmiðum sem maður setur sér. 
Stuðningurinn gerði mér kleift að fara áhyggjulaus í skólann 
sem gaf mér meiri tíma til að læra og fá góðar einkunnir. 
Einnig fékk ég líka það fjármagn sem þurfti til að hafa efni á 
kennslubókum og öðrum vistum án þess að þurfa að vinna 
allan daginn bara svo ég hefði efni á þeim.

Stuðningurinn fékk mig til að átta mig á því að menntun 

er ekki aðeins mikilvæg fyrir komandi kynslóðir, hún er líka 
nauðsynleg fyrir núverandi kynslóðir. Í mínu tilviki hjálpaði 
stuðningurinn mér að einbeita mér virkilega að náminu án 
þess að hafa áhyggjur af fjárhagsbyrðinni.

Ég þarf ekki að biðja foreldra mína um pening þar sem ég 
hef vasapeninga og stuðning sem mun duga mér alla 
önnina. Ég lærði að gera fjárhagsáætlun fyrir peningana sem 
ég fékk og að eyða ekki of miklu. Ég varð sjálfstæð.

Þessi stuðningur hjálpaði mér ekki bara fjárhagslega, 
heldur hjálpaði hann mér að vaxa sem manneskja. Ég get 
sagt að ein af ástæðunum fyrir því að ég átti frábæra og 
hamingjusama æsku var vegna þess að ég fékk þennan 
stuðning.

Ég er mjög þakklát fyrir allt sem þessi námsstuðningur 
hefur gert fyrir mig á þessum árum, það gaf mér tækifæri til 
að sjá draum minn rætast og verða rafeindaverkfræðingur.

Ég vil þakka ABC og stuðningsaðila mínum fyrir að gefa 
mér þetta tækifæri, án þess hefði ég ekki fengið neinn 
námsstuðning. þetta hefur breytt lífi mínu núna þegar ég er 
að útskrifast og vinn hörðum höndum að því að fá vinnu í 
framtíðinni.

Joyce Anne S. Sayin

■  Joyce Anne S. Sayin er hún hóf skólagöngu árið 2007. ■  Joyce Anne S. Sayin við útskrift 2022.

BS í rafeindaverkfræði
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Við styðjum ABC barnahjálp til góðra verka

Reykjavík
Hekla hf.
Henson sports Europe á Ísl.
Hótel Leifur Eiríksson ehf.
Iceland Encounter ehf.
Íþróttabandalag Reykjavíkur
Jarðafl ehf.
Kemi ehf.
KK Kranabíll ehf.
Klettur - sala og þjónusta ehf.
Klettur-Skipaafgreiðsla ehf.
Kú Kú Campers ehf.
Landakotsskóli ses.
Lögfræðiþjónusta Sig. Sigur ehf.
Lögreglustjórinn á höfuðborgars.
Lumex ehf.
Lyfja ehf.
MS Armann skipamiðlun ehf.

Reykjavík
P. Petersen ehf.
Parlogis ehf.
Pixel ehf.
Pökkun og flutningar ehf.
Rafsvið sf.
Sameyki stéttarfélag
Skorri ehf.
Stansverk ehf.
Tannréttingar sf.
THG Arkitektar ehf.
Umbúðamiðlun ehf.
Útkall ehf.
Vínberið ehf.
VSÓ Ráðgjöf ehf.
Þór hf.
Þvottahúsið A. Smith ehf.
Örninn Hjól ehf.

Selfoss
Bifreiðaverkstæðið Klettur ehf.
Bíldsverk ehf.
Fossvélar ehf.

Stykkishólmur
Sæfell hf.

Varmahlíð
Hestasport - Ævintýraferðir ehf.

Vestmannaeyjar
Alþrif ehf.
Lífeyrissjóður Vestmannaeyja
Teiknistofa Páls Zóphóníass ehf.

Þorlákshöfn
Hafnarsjóður Þorlákshafnar
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