Fadderbarn
Lions Norges Fadderbarnordning er et samarbeidsprosjekt med Balikuddembe, Kampala i Uganda.
Balikuddembe er en ikke-offentlig organisasjon som ble startet av nordmannen Bjørn Simensen og drives av
ham og hans familie. Bjørn Simensen bosatte seg i Uganda da hans tjeneste i Fredskorpset tok slutt, og han
fant at mange barn og unge i strøket der han bodde ikke hadde mulighet for skolegang eller annen form for
utdanning, vesentlig på grunn av manglende midler til å betale for skolegangen, som er obligatorisk i
Uganda.
Lions Aid Norway kom i kontakt med ham da hans ugandiske entreprenørfirma fikk oppdraget med å bygge
våre to første øyeklinikker i Uganda, i Masaka og Mbale. Vi fikk innblikk i det arbeidet han og hans kone
gjorde for å bøte på den manglende skolegangen nevnt over ved å betale skolepenger og skolemateriell for
barna og ved å følge opp deres skolegang og prestasjoner.
Målet er å få så mange vanskeligstilte barn som mulig til å fullføre skolegangen. Om et barn i familien får
utdanning, vil barnet kunne hjelpe sin familie videre. Over 300 barn er nå med i ordningen, men det er flere
som har behov for plass.

Hjelp til selvhjelp.
Hver enkelt elev blir fulgt opp. Om karakterene blir dårligere, drar de hjem til barnet for å se hva som skjer.
Kanskje har mor fått en ny mann som vil at barnet skal jobbe etter skolen og derfor ikke får tid til å gjøre
hjemmeleksene. Er det tilfelle, kan barnet bli flyttet til en internatskole. Hvis en elev ikke møter opp eller er
fraværende over en lengre periode, oppsøker de barnet og gjør alt de kan for å holde eleven i skolen.
Barna i Lions fadderbarnordning blir sett på som intelligente elever med et godt kvalitetsstempel.
Balikuddembe har gjort gode avtaler for barna, slik at de får plass på gode skoler til en rimelig penge.
Når et barn blir tatt opp i programmet, blir den enkeltes behov og situasjon registrert. Informasjon går hjem
til Lions i Norge, hvor vi finner en personlig sponsor til barnet.

Hva koster det?
Kostnaden for en sponsor, en fadder, er 3000 kroner i året. Dette beløpet dekker skolepenger, uniform, bøker
og et måltid mat på skolen. Om klubben din vil sponse et barn, blir klubben fakturert i november måned. Det
kan også ordnes med månedlige avdrag på kr. 250. Beløpene er de samme om firma, medlemmer eller
enkeltpersoner vil bli fadder. Ved å oppgi organisasjonsnummer eller personnummer ved betalingen, vil det
bli gitt skattefradrag for beløpet.
Klubber som allerede er fadder, vil få faktura. Vil din klubb ha et fadderbarn, meld fra til Helle Soos, så blir
fadderskapet registrert på riktig måte. Et fadderskap er en forpliktelse til å delta i ordningen i hele barnets
skolegang fra første til tiende klasse.
Vil dere ikke binde dere til et fast fadderskap, kan dere bidra ved å innbetale til bankkontoen nedenfor.
BETALINGSINFORMASJON

KONTO 9001.23.04470

TEKST: FADDERBARN OG KLUBBNAVN

Leder for fadderbarnordningen, Helle Soos – helle@soos.no, tlf. 906 44 258,
gir gjerne mer informasjon.
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