Nye fremtidsudsigter
Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania

www.fremtidoghaab.dk | www.facebook.com/fremtidoghaab

Drop-In Centret
SUMBAWANGAS GADEBØRN
På Drop-ln Centret prøver vi
at hjælpe de mange børn, der
lever på gaden i Sumbawanga.
Mange har mistet deres forældre p.g.a. AIDS. Andre kommer
fra så fattige hjem, at nøden
tvinger dem på gaden. De bliver
sendt på gaden af forældrene
for at tigge penge. Eller de bliver
overdraget til bedsteforældre eller anden familie. Der er de en tid,
men ender ofte på gaden igen.
HJÆLP, DER NYTTER NOGET
På Drop-ln Centret kan både piger og drenge få hjælp. Et måltid mad, et plaster på et
sår, medicin- og lægehjælp. Drop-ln Centret
åbnede i april 2006, og siden da er ca. 200

børn blevet hjulpet tilbage til deres pårørende eller har fået et nyt hjem og er begyndt
at gå i skole.

Fremtid og Håb arbejder
tæt sammen med de lokale
sociale myndigheder

Bethania Children’s Village – for piger
DE USYNLIGE PIGER
De små forældreløse piger er ikke så synlige
i gadebilledet. Dette skyldes, at pigerne bruges som arbejdskraft i hjemmene. Mange
små piger bliver optaget i private familier.
Ikke som medlemmer, men som ulønnet
arbejdskraft. De kommer ikke i skole og får
ingen uddannelse. Som 13-14-årige stikker
mange piger af fra disse hjem. Nogle bliver
prostituerede på hoteller eller natklubber.
Andre lever på gaden. Mange får børn, og
mange dør af AIDS.
TOTAL AFHÆNGIGHED AF MANDEN
Langt de ﬂeste kvinder i Afrika er helt
afhængige af at blive gift med en mand, der
kan forsørge dem. Til gengæld skal hun føde
hans børn, holde hus for ham og arbejde på
hans mark. Hvis manden dør eller går fra
hende, har hun kun tiggeri og prostitution
som ny mulig levevej.

Fremtid og Håb ønsker at hjælpe disse unge
piger og kvinder og har derfor en afdeling
for piger på børnehjemmet Bethania Children’s Village, hvor der er plads til 20 piger,
der kommer fra meget vanskelige forhold.

Bethania Children’s Village – for drenge
LIVET SOM GADEDRENG
Fælles for drengene på Bethania Children’s
Village er, at de af forskellige årsager
er blevet revet væk fra deres familie
og blevet gadebørn. Gadedrenge
lever af at tigge og stjæle og har et
forfærdeligt liv uden fremtid og håb.
De overnatter i gamle skure eller i
det fri under træerne. Dér bliver de
ofte bestjålet eller misbrugt seksu-

elt af voksne mænd og må derfor hver nat
ﬁnde et nyt sted at sove. Deres få ejendele
graver de ned i jorden for at skjule dem.
NY TRO PÅ LIVET
Siden 2003 og til i dag har mere end 50 gadedrenge fået en ny begyndelse på livet. En
tryg og sikker tilværelse på børnehjemmet
Bethania Children’s Village. De største af
drengene er nu i gang med at videreuddanne sig på forskellig vis.

Uddannelse til alle
SKOLEGANG OG UDDANNELSE
Fremtid og Håbs målsætning er at give alle
piger og drenge skolegang og uddannelse,
så de senere kan klare sig selv og blive ressourcepersoner i deres land, Tanzania. Børnene modtager oplæring i den kristne tro og
projektet drives i den lutherske kirkes ånd.
ØKONOMISK STØTTE
VIA UDDANNELSESFOND
Fremtid og Håb har en særlig uddannelsesfond, så alle børn, der optages på børnehjemmet Bethania Children’s Village, kan få
økonomisk støtte til den uddannelse, som
de senere sammen med deres vejledere
bestemmer sig for at tage.
UDDANNELSE TIL ALLE
Mulighederne spænder vidt, fra landbrug
og håndværk til akademiske uddannelser
som læge, advokat og økonom. Fremtid og

Håb følger tæt det enkelte barns uddannelsesforløb og tager de fornødne hensyn til
barnets evner og brug for support.

JEG/VI
Fornavn(e)___________________ og____________________Efternavn__________________________
Adresse_________________________________ Postnr.___________ By__________________________
Tlf._______________________ E-mail______________________________________________________
ØNSKER (sæt kryds)
Medlemskab af Fremtid og Håb (koster 75 kr. årligt, 150 kr. for par)
at blive fast PBS–giver med kr. ____________________
pr. md

pr. kvartal

pr. halvår

pr. år. Første indbetaling i ______________ måned 20____

Bankkonto reg. nr. ___ ___ ___ ___ Kontonummer ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
CPR nr. ___ ___ ___ ___ ___ ___ – ___ ___ ___ ___
Dato ________________ Underskrift _____________________________________________________
JEG/VI VIL GERNE HAVE TILSENDT (sæt kryds)
Yderligere oplysninger om gavebrev
pr. post

pr. e-mail

Information om, hvordan jeg kan blive frivillig
medarbejder i Fremtid og Håb
SEKRETARIAT FOR FREMTID OG HÅB
kontakt@fremtidoghaab.dk · www.fremtidoghaab.dk
Bankreg. nr. 1551 · kontonr. 10320739
(gaver er skattemæssigt fradragsberettigede)
Fremtid og Håb er en dansk/tanzaniansk organisation, der arbejder på at hjælpe gadebørn i byen Sumbawanga, som ligger i det sydvestlige Tanzania i Afrika. Nøden blandt gadebørnene er stor og ressourcerne i Sumbawanga er små. Omkring 60 gadebørn bor under familiære
forhold i Fremtid og Håbs børnelandsby “Bethania Children’s Village”, og mange andre gadebørn hjælper vi i “Drop-in Centret” midt i
byen. Arbejdet blandt gadebørnene er støttet af de lokale myndigheder og bliver drevet af lokale ildsjæle, som Fremtid og Håb støtter
med penge, hjælp og rådgivning. I Danmark har organisationen ingen lønnede arbejdere. Alle indsamlede midler går til arbejdet i Tanzania.
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