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– Har du nogen drømme?
Adela tænker sig om, selv om

hun godt kender svaret: 
– Jeg kunne godt tænke mig at

komme i skole. Ja, det er faktisk
mit højeste ønske. Jeg vil gerne gå
sammen med de andre børn i ga-
den.

Adela er 10 år. Hun bor i la Paz,
hovedstaden i Bolivia. Hun har
 aldrig gået i skole. En medfødt li-
delse betyder, at hun har proble-
mer med at gå. Derfor kan hun
 ikke komme i skole. 
– Jeg kan godt klare det, siger

Adela. Jeg skal bare have lidt
hjælp – kun lidt.
Skolerne i Bolivia er ikke gearet

til at rumme børn med handicap.
Derfor er 94% af børnene med
handicap i Bolivia ikke i skole. 
Det er organisationen CEINDES,

der kæmper børnenes sag.
– Det er en fortvivlende situa -

tion, siger lederen af CEINDES
Marcela Morales. – Mange af bør-
nene kunne godt gå i skole. Man-
ge gange kan man planlægge sig
ud af problemerne. Men det kræ -
ver også en mentalitetsændring
hos myndigheder, lærere og så -
mænd også hos børn, som har en
ekskluderende holdning til børn
med handicap.
CEINDES prøver at bearbejde

holdninger og gennemfører i den
anledning et teaterprojekt, hvor
børn med og uden handicap ar-
bejder sammen. Temaet er retten
til skolegang – også for børn med
handicap. Stykkerne vises på sko-
ler og andre steder i det offentlige
rum, og publikum inviteres til at
kommentere og komme med løs -

ningsforslag. Således håber CE-
INDES at starte en dialog og æn -
dre nogle fordomme. Der arbej-
des på at åbne døren ind til sko-
lerne og hjælpe børn med handi-
cap ind. 

Indsamling
De 3 forbund BUPL, SL og FOA,
der ejer International Børnesolida-
ritet, har besluttet at gennemføre
en fælles indsamling i 2012 til pro-
jektet. Indsamlingen vil blive gen-
nemført i forbindelse med general-
forsamlinger, kongresser og andre
store fora i de 3 forbund. 
Alle kan dog deltage i indsamlin-

gen. Flyers og indsamlingshuse
fås hos International Børnesolida-
ritet. Indsamlede penge kan ind-
sættes på konto 2191 – 5367 900
468.

Børn med
handicap
i Bolivia
vil i skole
– og nu får de lidt hjælp
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Børn i Hvidovre
hjælper børn i Bolivia
Præstemoseskolen indsamlede 42.000 kr.

42.195 kr. var det imponerende
resultat, da pengene blev talt op
på Præstemoseskolen i Hvidov-
re. Det var samtidig kulminatio-
nen på featureugen ”A Better
World”, hvor hele skolen deltog
aktivt i værksteder i bestræbel-
serne på at finde bæredygtige
løsninger til at skabe en bedre
verden. Viden og ideer blev bl.a.
formidlet via stop motion film på
hjemmesiden, koncert og teater,
og der blev produceret ting til
salg til en speciel lørdagsskole,
hvor forældre, familier og venner
var inviteret. 
Lørdagsskolen gav som nævnt

mange penge i kassen, og det
var på forhånd bestemt, at pen-
gene skulle tilfalde et af Interna -
tional Børnesolidaritets projekter
i Bolivia, nemlig lektieklubberne i
Sucre. 
Der var glæde i lektieklubber-

ne i Sucre, da de hørte, at der er
børn på den anden side af jor-

den, der tænker på dem. Børne-
ne mødes i klubben 3 gange om
ugen efter skoletid. Men de skal
ikke kun lave lektier. Der er også
tid til at høre musik, spille spil og
lege og have tid til at få venner. 
Børnenes forældre er indian-

ske immigranter fra landet, der
kommer til Sucre for at søge ar-
bejde. Flere gange om året tager
forældrene tilbage til landsbyer-
ne for at så og høste, og børne-
ne efterlades i Sucre hos slægt-
ninge eller ældre søskende. Der
er ikke altid den nødvendige om-
sorg eller de fysiske rammer, der
sikrer børnene en stabil hverdag. 
I lektieklubberne styrkes bør-

nenes selvværd og deres kultu-
relle og sproglige identitet. Yder-
ligere bliver deres skolefaglige
kunnen styrket. Det flotte resultat
fra Præstemoseskolen betyder,
at det bliver muligt at opstarte
lektieklubber på 2 andre skoler i
Sucre.

Udlån/udgivelser
International Børnesolidaritet har føl-
gende oplysningsmaterialer:

Aktivitetskufferter:
Latinamerika-kuffert. Udlån.
Ghana-kuffert. Udlån.
Udlån er gratis. Der skal betales for for-
sendelse

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.

• Hjemmesiden santaclara.dk

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.
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Genbrugs -
materialer i bære-
dygtig produktion.

Verdensbageriet 
gav mange penge til

 projektet i Bolivia.

Hjælpesangen
var et hit i

 lørdagsskolen.


