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Kære sponsor.

Nu er efteråret for alvor ved at gøre sit indtog i Danmark, og det er den tid på året, hvor vi forbereder os på 
de årlige julefester på vores skoler. Læs mere om dette herunder. I dette nyhedsbrev kan du desuden læse 
om nyheder fra Periamma, et jubilæum i Uganda, en personlig historie om Joshua - et tidligere 
sponsorbarn, samt en lille beretning fra Carsten Carlstedt i Thailand.

Julefest og -gave til dit sponsorbarn
Den årlige julefest er en begivenhed, der altid er garanteret at sprede glæde for sponsorbørnene i Kenya, 
Thailand og Uganda. Såvel fordi festen er et højdepunkt, som for det helt særlige at modtage en gave. 
Julefesten er kun mulig fordi vore kære sponsorer i Danmark vælger at give et ekstra bidrag, og derfor har 
du selvfølgelig ligesom de foregående år mulighed for at give et bidrag til den årlige julefest på dit 
sponsorbarns skole. De første 100 kr. af dit bidrag går til afholdelse af julefesten, alt over går til gaver til 
børnene.

Du kan indbetale dit julegavebidrag på Periammas kontonummer, som dine øvrige bidrag. Det er blot vigtigt, 
at du laver indbetalingen som en særskilt betaling, og at du ved betaling skriver både dit sponsornummer og 
'Julegave' i meddelelsesfeltet. Julegavebidrag bedes indbetalt senest d. 11/11-2013.

Nyt om Periamma
Hen over sommeren har vi budt velkommen til flere nye folk i Periamma teamet, og har desværre også 
måtte sige farvel til et par stykker. Således har Anders Dalsgaard og Per Mouritsen forladt organisationen.

Anders Dalsgaard har overladt sin plads i administrationen til vores nye medarbejder Søren Bang Nielsen. Vi 
er meget taknemlige for det store stykke arbejde Anders har gjort for Periamma, og ønsker ham alt godt i 
fremtiden. Fremover vil det væres Søren, der passer telefonen hver mandag, og desuden er det ham, I kan 
kontakte via e-mail på: info@periamma.org.

I Juni bød vi velkommen til to nye medlemmer: Palle Linaa Petersen og Carsten Carlstedt. Palle er blevet 
valgt til bestyrelsen og skal blandt andet hjælpe os med fundraising til nye projekter på vores skoler. Carsten 
er for tiden bosiddende i Thailand, og bringer os dermed en helt fantastisk mulighed for et endnu tættere 
samarbejde med vores partnerorganisation i Thailand. Lidt senere i dette nyhedsbrev kan i læse Carstens 
beskrivelse af hans første møde med vores samarbejdspartner i Thailand, ICR Thailand. Vi vil i øvrigt 
opfordre alle vores sponsorer til at følge Carsten og hans arbejde for Periamma i Thailand via Twitter: 
@Periamma1. Her er der også mulighed for at se billeder fra skolerne i Thailand. 



                                            

Endelig er der gode nyheder til de af vores sponsorer, der har efterspurgt betalingsservice. Vi arbejder for 
tiden på at få ordningen indført, så hold øje med jeres inbox i løbet af efteråret, her vil i få mere info så 
snart det bliver muligt at føje Periamma til betalingsservice via jeres netbank. 

Carsten Carlstedt beretter om sine indtryk fra ICR Thailand
Det har været en stor fornøjelse at stifte bekendtskab med Josephine (koordinator for ICR Thailand), som 
har været super hjælpsom ikke mindst som simultantolk i både Kmer, Laos og Surindialekter under vores 
mange besøg rundt i provinsen. De mange hundrede af kilometre vi har kørt igennem landet mellem 
skolerne er selvfølgelig også blevet udnyttet til gensidige opdateringer og visionære dialoger om 
feltarbejdet m.m.

Det har på en og samme tid været meget bevægende og en fantastisk oplevelse af livet og vilkårene for 
børn i den fattige provins. Det overordnede indtryk, der har sat sig på nethinden er gudskelov, at det 
arbejde, som er og bliver udført både på det administrative og praktiske område giver mening og er med til 
at gøre en meget positiv forskel for de børn, der er ramt at fattigdom og virkningerne af, at leve under 
meget primitive forhold.

Så keep up the good spirit i København og hvor i ellers befinder jer. Det er fedt, at se, at jeres arbejde og 
bidrag batter og betyder noget ude i de spidse ender af samfundet.

 25 år med ABC Children's Aid i Uganda
For nylig fejrede vores samarbejdspartner i Uganda, ABC Children's Aid, 25-års jubilæum for Trudy,  der i 
1990 grundlagde organisationen sammen med sin mand, Francis. Jubilæumsfesten blev arrangeret af 
Joshua, der selv er et tidligere sponsorbarn. Desuden var mere end 500 nuværende skolebørn til stede, 
sammen med en masse tidligere elever, der alle har modtaget en uddannelse på grund af Trudys arbejde og 
jeres trofaste støtte.

                     Trudy skærer jubilæumskagen for sammen med kolleger, Joshua og sit adoptivbarn, der også hedder Joshua



                                            

Jubilæumsarrangementet er en god anledning til her at bringe Joshuas historie – en historie, der virkelig 
viser, at vores arbejde og jeres støtte gør en forskel. Tidligt i Joshuas liv traf hans mor en afgørende 
beslutning af frygt for HIV/AIDS. Hun valgte at afbryde forbindelsen til Joshuas far, som var hende utro.  
Joshua startede i ABC Children's Aid som 3-årig, og fik siden sponsoreret sin skolegang. Joshua er ikke i tvivl 
om den store forskel, sponsorstøtten har betydet for ham og hans muligheder i livet: ”hvis det ikke havde 
været for mit sponsorat, var jeg nok stoppet efter folkeskolen, fordi min mor ikke var i stand til at finde 
pengene til videre uddannelse.”

Joshua viste sig at være en begavet dreng, og fik hele vejen gennem skolen gode karakterer. Siden har han 
afsluttet year 12 – svarende til en gymnasial uddannelse. Han læser i dag på Universitetet i Makerere, hvor 
han er blandt de bedste i sin årgang. Han går desuden med drømme om egen virksomhed, og er formand 
for universitets entreprenørforening. Men selv om han er på vej frem i verden, er han meget bevidst om sin 
baggrund. Han tager ofte tilbage til gymnasiet sammen med en gruppe tidligere studerende, for at opfordre 
eleverne der til at fokusere på studierne, og til ikke at give op undervejs. Han ser sponsoratet som en gave, 
han har fået, og som noget han selv må give videre. Han drømmer om en dag selv at kunne arbejde for unge 
fattiges uddannelse, for som han siger: ”Når nogen tænder et lys i dit hjerte, så puster du det ikke ud. Du må  
i stedet også selv tænde lyset hos andre.”

Med den varme historie vil vi i Periamma-teamet ønske jer alle et godt efterår, og endnu engang takke jer 
alle for jeres støtte til vores sponsorbørn i Afrika og Asien!
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