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Varje barn behöver en trygg barndom

R

uokkikaa Nälkäiset är med och förmedlar mat till över
tusen barn i två skolor som Hoppets Stjärna-organisationen uppehåller i Mombasa i Kenya. Stödet är till
grundskolor i slumområden i avlägsna byarna Mikindani och
Jimba. Barnen får mat-hjälp från och med att de börjar i dagis. I Mikindani kan studerandena fortsätta ända fram till yrkesskola. Just nu studerar 32 ungdomar för att bli skräddare
eller sömmerskor. Med hjälp av skolan kämpar man emot den
onda cirkeln av fattigdom och utnyttjande av barnarbetare.
Eleverna kommer från dåliga bakgrunder; föräldrarna har
inte heller tid eller kraft att ta hand om dem då de arbetar
från morgon till kväll. Familjerna kämpar inte enbart med ekonomiska svårigheter. Fattigdomen för med sig många andra
problem också. Dagarna i den trygga skolmiljön erbjuder barnen lite andrum mitt i deras dystra situationer. Atmosfären
i skolan är stödjande; där finns rena skoldräkter, kamrater,
leksaker samt näringsrik mat. Tack vare ditt understöd erbjuds eleverna morgongröt och lunch både i Mikindani och
Jimba. Många av barnen får inget att äta hemma. På våren
förnyades matlistan och veckans absoluta höjdpunkt är lunchen med kött och ris på onsdagar. Nam!

Farmen vid skolan växer

De mest utsatta eleverna får klädhjälp, för att även
hemma ha något att klä på sig. Det här är en lycklig
ägare av två nya sommarklänningar.

Under våren fick skolfarmen flera nya "invånare". I april skaffades med RN-medel fyra nya getter och i mars föddes nio
smågrisar. På skolfarmen finns nu sammanlagt åtta getter,
två kor, två kalvar, åtta grisar och nio smågrisar. De är alla en
del av skolans matförsörjning.

Rektorns tack

"Vårterminen 2017 var på många sätt framgångsrik. Eleverna var friska, undvek olyckor och var ivriga studeranden. Nästan ingen frånvaro alls. Med glädje kan vi berätta att i januari
började 200 nya barn i grundskolan i Mikindani. Eleverna är
sammanlagt 1022 och alla är flitiga. Barnen uppskattar möjligheten att via skolan komma in i ett helt annorlunda liv. Jag
vill av hjärtat tacka Finlands RN-organisations understödjare.
Tack för att ni fyller barnens tallrikar två gånger per dag.
Efter matpausen smakar det gott med en tupplur och fortsatta studier på eftermiddagen sker med glädje. Tack vare
regelbundna måltider är eleverna i skolan friska och orkar le,"
tackar rektor Gilbert Ochieng.

Förstaklassister på lunch.

En trygg barndom består av hälsosam mat, pålitliga och närvarande vuxna och vänner. Allt detta erbjuder skolorna åt slumbarnen. Tack för ditt stöd till skolorna i Mikindani och Jimba.
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Skolans husdjur är en del av matförsörjningen till över
tusen elever.
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