
– Den kommer. – Den kommer.
Glade barnestemmer i bydelen

Mensah Guinea i Accra i Ghana.
De har forventningsfuldt ventet på
bogbilen. Den kommer hver fredag
– fyldt med bøger.  
Borde stilles op, og så skal der

læses, men måske mest kigges
billeder. Der er ikke så mange af
børnene, der kan læse, men de får
hjælp, hvis de har lyst.
Bogbilen eller det mobile biblio-

tek er en del af Street Girls Aid’s
arbejde blandt børn og unge på
gaden i Accra. Bogbilen har kørt i
et halvt år, og det har været en
succes.
– Det har i mange år været et

ønske, at vi kunne bringe bøgerne
ud til børnene, hvor de lever, siger
Irene Engmann, fra Street Girls
Aid og koordinator i det fælles
 projekt med International Børne-
solidaritet. – Der findes få bibliote-

ker i Accra, men der kommer disse
børn ikke.
– Nu har vi fået muligheden for

at åbne børnenes øjne for bøger,
og det stimulerer også lysten til at

læse. Det er ikke et alfabetise-
ringsprojekt, men hvis børnene har
lyst og er motiverede, så hjælper vi
dem i gang, men det erstatter jo
 ikke skolen.
– Det mobile bibliotek giver os

også muligheder for at få kontakt
med nogle børn og deres mødre
og andre voksne, som vi måske el-
lers ikke ville få kontakt med. Nog-
le af dem kan vi så hjælpe gennem
andre af vores aktiviteter og nogle
vil måske støtte op om vores ar-
bejde, siger Irene Engmann.
Bogbilen er i Mensah Guinea,

og så skal den videre.
Børnene synes, at de 3 timer går for

hurtigt. – Hvornår kommer I så igen?
De kender godt svaret, men man
har jo lov at håbe, at bogbilen kun-
ne komme igen allerede i morgen.
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– Madbiksen er kun
en begyndelse

– Madbiksen er kun en begyn-
delse. Her skal der være noget
stort. Det skal være en rigtig re-
staurant.
Drømmene er store hos Ese-

nam. Hun er 20 år og bor i et fat-
tigt område i Accra, hovedstaden
i Ghana. Hun har en lille mad-
bod, hvor hun sælger mad til
 frokost. Hun har haft boden i et
halvt år.  Tidligere levede hun på
gaden og havde tilfældigt arbej-
de.
Hun kom i kontakt med Street

Girls Aid, der i samarbejde med
International Børnesolidaritet har
et projekt for gadepiger. 
Pigerne får en grundlæggende

faglig uddannelse, så det er mu-
ligt at få en indtjening og dermed
skabe en anden tilværelse. 
De har også mulighed for at

være med i en spare- og låne-
gruppe, hvor de sparer penge op
og senere har mulighed for at
låne. Og det har været et vende-
punkt for Esenam.

– Jeg vidste ikke, at man kun-
ne spare op, siger Esenam. Tidli-
gere brugte jeg alle de penge,
jeg havde. Nu har jeg lært at bru-
ge pengene med omhu, og det er
derfor, at jeg har madbiksen i
dag. Men det er hårdt arbejde.
Jeg står op kl. 3.30 hver morgen,
hvor jeg begynder at forberede
maden. 
Jeg sparer stadig op for at

komme videre. Jeg kan også be-
tale skolepenge for min 5-årige
datter. Jeg ønsker ikke, at hun
kommer i samme situation, som
jeg har været i.
Spare- og lånegrupperne har

været en hjælp for mange piger,
men det er også en udfordring i
en udsat hverdag, hvor det ofte
er meget svært at få penge til
overs, og hvor kriminalitet, over -
greb og trusler hele tiden er nær-
værende.
Rollemodeller er vigtige. Ese-

nam er en af dem.

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 30 kr. 
• Jami’s svære opgave. Pris 30 kr. 

Bøger:
• Børn på verdens gader. Pris 40 kr. 
• Voldens børn. Pris 40 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.
• Victor – en dreng i Bolivia. Pris 30 kr.
• Stærke børn kan forandre. Gratis. 

Undervisningsmateriale:
• 0.-2. klassetrin: opgavehæfte, højt-
læsningsbog, film. Pris: 80 kr.

• 3.-4. klassetrin: opgavehæfte, selv-
læsningsbog, film. Pris: 80 kr.

• Livsspillet – et brætspil for 4. klasse.
Pris 100 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 konto
2191 – 5367 900 468 (Nordea). Du får
så tilsendt nyhedsbrev og udgivelser.
Pengene fra medlemskabet går ube-
skåret til børn i den fattige del af verden

Møde i spare- og lånegruppen. Pengene tælles op og beløbet føres
ind i en bog. Foto: Connie M. Arnskov. 

Sparegrupper er en succes

http://www.ibssol.dk

