SOMMERBREV 2017
Kjære alle gode støttespillere til barnehjemmet vårt i Uganda.
Da vi var i Uganda forrige sommer, registrerte vi store settingsskader på et av husene,
slik at det var ubeboelig. Vi fikk et overslag over kostnadene med å sette det i stand,
60.000-70.000 kroner, en stor sum. For å sette det i perspektiv: det er nesten halve
årsbudsjettet (lønn til 15 personer mm.)
Vår største giver er Bømlo vgs., som støtter oss gjennom
Operasjon Dagsverk. Vi tok kontakt med skolen, og spurte om
det var i orden at støtten fra fjorårets OD gikk til å restaurere
det skadde huset. Svaret var positivt.
Da Hilde og Åge var tilbake i februar, hadde vi møter med den
anglikanske og den katolske biskopen samt styret. Bygninger
og eiendommer tilhører kirken, derfor har biskopene en
sentral rolle i prosessene. Vi ble enige om å overføre et
øremerket beløp, og arbeidet ble satt i gang kort tid etter at vi
var hjemme igjen.
Studietur, elev ved Bømlo vgs.
Vår kontaktperson Paul, som også sitter i styret, har sendt oss info og bilder underveis i
prosessen.

Her er innvendig arbeidet godt i gang.

Det måtte graves dypt for å få fundament på plass

Arbeidet er nå ferdig, og ikke nok med det! Eierne av et lokalt hotell ble så imponert av
arbeidet som var gjort, at de betalte for utvendig maling av alle bygningene, en skikkelig
ansiktsløfting!

Vi håper at vi snart kan bli i stand til å ansette en ny mor, slik at 8 nye barn kan få et trygt
hjem. Det er jo meningsløst at det nyoppussede huset skal stå tomt!
Ja, utviklingen er positiv, arbeidet bærer
frukter, takket være den fantastiske
støtten vi får fra alle dere. Vi håper at
dere vil være med oss fremover også,
slik at vi på sikt får fylt opp alle seks
husene, det vi si ca. 50 barn.

Riktig god sommer til alle.

Hilsen Hilde, Nina og Åge

