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Projekt Børnehjem i Kipili
Som det er tilfældet i de større byer i Tanzania, er der også i landsbyerne mange børn, som af den ene eller
anden grund ikke har noget hjem. Nogen børn flygter simpelthen hjemmefra og vælger at leve ”lovløst” i
det fri. Andre er tvunget pga. forældreløshed, sygdom eller fattigdom i familien.
Projekt Børnehjem i Kipili forsøger at opsamle en håndfuld børn, som af den ene eller anden grund lever på
”gaden” i landsbyen. Projektet giver børnene husly og mad og sørger for skolegang, tøj og andet nødvendigt. Når børnene når en vis alder, forlader de landsbyen Kipili og fortsætter i skole i Sumbawanga under
trygge forhold.
Perspektivet er først og fremmest at få børnene væk fra gadens miljø; dernæst at tilbyde dem basal skolegang og endelig et livsgrundlag, som også indebærer en god kristen opdragelse.
Lykkes det, vil barnet kunne forsørge sig selv som voksen og endog stifte familie og være med til at løfte
samfundet i retning af en højere social og økonomisk standard for befolkningen. Samtidig vil børnenes kristne opdragelse med tiden medvirke til, at såvel den sociale som den økonomiske standard langsomt hæves.

Det koster det:
For kr. 5.000 om året kan Projekt Børnehjem i Kipili udgøre et trygt hjem med skolegang og sund mad for ca. 4-5
børn. For børnene er det en fuldstændig afgørende forskel
Der kan støttes med:
 10 dele á kr. 500 eller

5 dele á kr. 1.000

eller…?

Kontakt:
Brødremenighedens Danske Mission,
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M: bdm@dmr.org
W: www.bdm-dk.dk
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