
                                                                      

SponsorNyt  

Marts 2013 

 

Kære sponsor 

 

Det er blevet tid til det første SponsorNyt i 2013, hvilket vi har glædet os til, da vi har flere gode historier fra 

Periamma! Læs om Thai Children’s Day i Thailand, hvor børnene fik deres gaver, og om de to netop 

færdigbyggede skolebygninger i Embogong, Kenya. 

 

Periamma har fået nyt logo, hvilket kan ses i toppen af dette SponsorNyt, og det vil i de kommende 

måneder blive implementeret i vores materiale og på vores hjemmeside. Logoet med de 3 sammen-

hængende cirkler symboliserer vores indbyrdes afhængighed og samhørighed. Vi tror i Periamma, at vi kan 

skabe udvikling blandt fattige i Afrika og Asien sammen. De 3 cirkler symboliserer også vores 3 grundsten: 

børnene, vores samarbejdspartnere i landene og Periamma. 

 

Vi har en Facebook side, som I kan besøge – og vi vil selvfølgelig gerne likes. ☺ På vores Facebook vil der 

jævnligt komme nye billeder og små historier: www.facebook.com/pages/Periamma/289639257777333 

 

 

Thai Children’s Day 

I Thailand fejrede de den 12. januar ”Thai Children’s Day”, som er den fest, hvor børnene får deres 

julegaver. I Thailand er befolkningen buddhister, så de holder ikke kristen jul, men skolerne fejrer i stedet 

denne nationale helligdag. Vores samarbejdspartner i Thailand, ICRF Thailand, skriver om denne festdag: 

 

         

Fest og leg til Thai Children’s Day 

 

”Thai Children’s Day (Thailandsk Børnedag) er længe ventet af mange unge thaier. De ser alle frem mod 

denne dag og tænker på festlighederne med show, dans, sang, leg og masser af mad og drikke. Deres 

hjerter bobler over af glæde. Denne dag bliver fejret den 12. januar. I år havde Thailands premierminister 

lanceret dette slogan: ”Vær god, studér ihærdigt, vær vis, og udvis ledelse for Thailand blandt de 

sydøstasiatiske nationer”. ICRF Thailand sørger for præmier til legene, drikkevarer og mad til børnene på de 

13 skoler. Børnene fik en gavepakke med et hygiejnesæt og et lækkert tæppe til at sove med. 

 

De fleste skoler arrangerede deres egne fester, mens andre samledes i grupper med andre organisationer, 

og i år deltog medarbejderne fra ICRF i festlighederne på skolerne Ban Nongphaya og Ban Thainiyom 



                                                                      
Phattana, [så billederne er fra disse skoler]. Børnene var meget glade og havde det sjovt med talentshows, 

dans, sang og mange forskellige lege. Derudover fik de gaverne fra deres sponsorer og fra forældrene. 

 

Det var opløftende at se børnenes latter og at se smilene på deres ansigter. Tak til alle sponsorerne for 

julebidragene, som gjorde denne fest mulig. Julens ånd med at give til andre har spredt sine glædens vinger 

til mange thailandske børn! 

 

              

Børnene i Thailand får deres gaver 

 

 

Skolebygningerne i Embogong, Kenya, er færdigbyggede 

Det er en stor glæde, at den fjerde og sidste af vores fire skoler i Kenya, Embogong Primary School, nu har 

fået klasselokaler bygget i permanente materialer med støtte fra Periamma! Det øger kvaliteten af 

undervisningen og giver bedre plads til børnene. Bygningerne er netop blevet malet, og når malingen er tør, 

bliver de indtaget af de forventningsfulde børn fra Embogong. 

 

 

De professionelle håndværkere bygger på skolen i Embogong 

 

Vores samarbejdspartner i Kenya, Help Mission Development Service (HMDS), fortæller om forløbet: 

 



                                                                      
”Før byggearbejdet begyndte, mødtes vi med de forskellige parter omkring skolen; det vil sige forældre, 

lærere og repræsentanter fra lokalsamfundet som helhed med det formål, at involvere dem i arbejdet. 

Lokalsamfundet har skullet bidrage til projektet med fysisk arbejde, vand, opbevaring, husly til de 

professionelle byggearbejdere og sikkerhed. HMDS og Periamma bidrog med materialer som sten, grus, 

cement, tømmer, stålplader til taget, professionel arbejdskraft og transport. Arbejdet er gået glat med kun 

en enkelt udfordring med at skaffe vand, men det blev løst. Ved udgangen af 2012 stod vægge, tag og gulve 

klar, hvorefter der skulle gå nogen tid med tørring inden, bygningerne i februar blev malet. Nu venter vi 

blot på, at det er helt tørt, så vi kan begynde at bruge dem.” 

 

Billeder af de færdige skolebygninger kan inden længe ses på vores Facebook side. 

 

 

Periamma har brug for flere sponsorer 

Vi ønsker at kunne hjælpe flere børn på vores skoler! Der er en del børn på vores skoler i både Kenya, 

Uganda og Thailand, som ikke har nogen sponsor. Vi håber, at I sponsorer vil have os i tankerne, hvis I 

møder nogen på jeres vej, som kunne tænke sig at støtte et barns skolegang. 

 

Man kan også være støttemedlem i Periamma. Dette kan være en god anledning til at præsentere 

organisationen for andre. Som støttemedlem modtager man også SponsorNyt, og man kan dermed følge 

med i vores arbejde. Det koster 100 kr. om året at være støttemedlem. 

 

Det er også muligt som virksomhed, forening eller privatperson at lave sponsorater til vores skoler i Kenya. 

Vi har på disse skoler flere hundrede børn, som ikke har nogen sponsor, men som vi ønsker at støtte med 

det mest basale som bøger, kladdehæfter, blyanter, førstehjælpsmedicin og sportsudstyr. Kontakt os for at 

høre nærmere om mulighederne. 

 

Alle henvendelser om sponsorater eller støttemedlemskab kan ske per e-mail til info@periamma.org eller 

per telefon i vores åbningstid om mandagen.  

 

 

Vi i Periamma-teamet vil ønske jer alle et skønt forår. Tak for jeres støtte til vores arbejde. Uden jer havde 

vi ikke kunnet gøre denne forskel for børnene! 

 

 

Periamma-teamet 
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