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Fatima er hovedpersonen 
i ny bog

– Alle mennesker er gode til noget.
Jeg er god til at synge, men jeg
kan ikke gå og løbe som andre
børn.

8-årige Fatima fra Nicaragua har
et optimistisk livssyn. Hun er født
med rygmarvsbrok, og det bety-
der, at hun ikke kan gå, men må
bruge kørestol.

Det forhindrer dog ikke Fatima i
at være aktiv. Hun er i skole hver
dag. Hun har veninder, og hun le-
ger. Hun er samtidig en glad pige,
der har let til smil.

Hendes mor er mere bekymret.
Hun bor alene med Fatima, og det
er svært at få livet til at hænge
sammen. Ressourcerne er små.
Det er ikke let at have et handicap
i et fattigt land. I Nicaragua er der
ikke økonomi til at give Fatima de
samme muligheder, som findes i
rige lande.

– Jeg måtte kæmpe længe for at
få en kørestol til Fatima, siger hen-
des mor. – Indtil hun var 5 år, måt-
te jeg bære hende. Efter vi har fået

kørestolen, kan hun selv komme
lidt rundt. Det er en stor lettelse.   

Bekymringen er nu, at køresto-
len er slidt, og at Fatima er ved at
vokse ud af den.

Fatima er hovedpersonen i In-
ternational Børnesolidaritets nye-
ste børnebog “Fatima – pigen i
kørestolen”. Det er en højt læs -
nings bog/letlæsningsbog for børn
i alderen 6–9 år. Som de øvrige 
af International Børnesolidaritets

bør nebøger er fortællingen et lille
hverdagsdrama.

Fatima passer en lille bod foran
familiens hus. En dag er der en
dreng, der stjæler nogle avokado-
er fra boden. Det betyder, at Fati-
ma mangler pengene. Hun er ban-
ge for at fortælle det til sin mor,
men hvad skal hun så gøre...

Udgivelsen af bogen er sket i
samarbejde med Dansk Handicap
Forbund. Bogen koster 30 kr.

Alle er 
gode til
noget...
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Da skolen fik
et orkester 
Premiere i 4.000 meters højde

Der er en stor dag i Machaca -
marca – en landsby i 4000 me-
ters højde i Bolivia. Alle i lands-
byen er Aymara-indianere. Der
er mange forsamlet i skolegård-
en. Det er her begivenheden fin-
der sted.

Og begivenheden er, at skolen
har fået et orkester. I dag skal or-
kestret spille offentligt for første
gang, og forventningerne er sto-
re. 30 børn er med i orkestret.

Musiklæreren er tydeligt ner-
vøs, hvilket måske navnlig skyl-
des, at der er 3 besøgende fra In-
ternational Børnesolidaritet, som
har støttet orkestret med penge
til instrumenter.

Orkestret høres i baggrunden.
De øver i et klasselokale.

Blandt de ventende er de øvri-
ge 110 elever på skolen. Solen er
skarp, og for de mindste elever
er ventetiden lang. 

Men endelig er det tid. Børne-

ne kommer med deres instru-
menter. De stiller op i kolonner
og er klar til at spille. De marche-
rer stående for at holde takten.

– Vi har kun haft instrumenter-
ne i 2 uger, men vi har øvet man-
ge timer hver dag, siger musik-
læreren, Francisco Chirinos.

Det kan høres, at der musi-
kalsk mangler lidt, men den
mang lende kvalitet opvejes rige-
ligt af børnenes entusiasme, høj-
tidelighed og ydmyghed overfor
opgaven. 

Bifaldet er varmt og stort. Der
er stolthed over skolens orkester.

– Det er, hvad vi har nået indtil
nu. Næste gang I besøger os, er
vi meget bedre, siger musiklære-
ren.

Noget tyder på, at han har ret.
I hvert fald vandt skoleorkestret
fra Machacamarca 2. præmie i
en konkurrence for skoleorkestre
et par måneder senere.

Udlån/udgivelser
International Børnesolidaritet har føl-
gende oplysningsmaterialer:

Aktivitetskuffert til udlån 
Pris 350 kr., som dækker forsendelse.

Videofilm/DVD:
• Jami – en pige i Nicaragua. Pris 65 kr. 
• Jami’s svære opgave. Pris 65 kr. 

Bøger:
• Børn på verdens gader. Pris 40 kr. 
• Voldens børn. Pris 40 kr. 
• Jaqueline – pigen fra lossepladsen.

Pris 30 kr. 
• Lalo finder nye venner. Pris 30 kr. 
• Jami – pigen på markedet. Pris 30 kr. 
• María – una niña trabajadora.

(spansk) Pris 30 kr.  
• Jami – kampen for skolen. Pris 30 kr. 
• María – la lucha por la escuela.

(spansk) Pris 30 kr. 
• Fatima – en pige i Nicaragua. Pris 30 kr.
* Stærke børn kan forandre. Gratis. 

Undervisningsmateriale:
• 0.-2. klassetrin: opgavehæfte, højt-

læsningsbog, film. Pris: 125 kr. + porto
• 3.-4. klassetrin: opgavehæfte, selv-

læsningsbog, film. Pris: 125 kr. + porto
• Livsspillet – et brætspil for 4. klasse.

Pris 150 kr.

Det Latinamerikanske Marked
• Aktivitetstilbud for børnegrupper (16-

24 børn) i alderen 6-8 år. Pris 450 kr.
pr. besøg. Markedet kan ikke besøges
individuelt.

Bliv medlem
Du kan blive medlem af International
Børnesolidaritet. Det koster 100 kr. om
året for enkeltpersoner og 500 kr. om
året for organisationer/foreninger/insti-
tutioner. Indbetaling skal ske på giro 
3 94 55 53 eller konto 2191 – 5367 900
468 (Nordea). Du får så tilsendt nyheds-
brev og udgivelser. Pengene fra med-
lemskabet går ubeskåret til børn i den
fattige del af verden.

Foto: Else Mikél Jensen


