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Her midt i den dejlige juletid vil vi fra Periamma gerne sende dig en julehilsen med tak for det år der er
gået. Det har været et både spændende og udfordrende år i Periamma, men vi oplever, at det går fremad
med at styrke vores organisation her i Danmark, så vi i fremtiden med hjælp fra endnu flere sponsorer kan
hjælpe endnu flere børn på vores skoler.
Vi vil også gerne takke jer alle for bidrag til julefest og julegaver for børnene! I Kenya og Uganda har de
fejret julesfest, da julefesten samtidig er en sommerafslutningsfest, som fejres inden børnene går på
sommerferie i december måned, så netop nu nyder børnene ferien hjemme hos familien. Se reportager fra
festerne og fotoserier længere nede i dette SponsorNyt.
I Thailand er befolkningen buddhister, så de fejrer ikke kristen jul, men de holder den anden uge i januar en
tilsvarende fest, Thai Children Day, hvor børnene får deres gaver. Den fest fortæller vi mere om i næste
SponsorNyt.
Vi i Periamma vil ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt Nytår!
De bedste hilsner

Periammas team af frivillige

Reportage fra julefesten hos ABC Children’s Aid i Kampala, Uganda:

Det er jul igen!
Jubii, det er nu atter den tid på året
Forestil jer Danmark ved juletid, men uden juledekorationer, uden sne, uden reklamer, uden
julemænd alle vegne. Hvilken kontrast det er til det, man kender fra Danmark med al virakken,
forretningerne, stress og gaver. Hvilken kontrast det er!
Lad mig invitere dig på besøg i Uganda. Det er varmt og nogle gange med voldsom regn. Folk
lever én dag ad gangen, handler ind om aftenen for at købe aftenens mad, og er der ikke noget
at få, så må de undvære. Børnene er uvidende om de europæiske juletraditioner. Uvante med
slik, småkager, særlige juleting, balloner, glimmer og gaver.

Lad mig nu invitere dig på besøg på skolen til afslutningen på skoleåret med den store julefest.
Wow! Tak til jer sponsorer ☺ Jeg tager en masse billeder. Det ser ikke så spektakulært ud
sammenlignet med en europæisk jul, men hvilken sjov og spændende dag for børnene og
deres familier med sang dans og gaver. ABC skolerne har haft en lang tradition for julefester,
men i år havde hverken forældrene eller lærerne forventet, at traditionen ville blive ført videre
pga. manglen på penge til det, så det var en stor overraskelse, da forældrene blev inviteret til
at møde op på skolen til denne fest. En mor kommenterede det således:
”Hvilket moderligt hjerte fra ABC altid at holde julefest. Vil du ikke nok takke sponsorerne for
at have været så gavmilde trods de økonomiske omstændigheder i Europa, at de har kunnet
sende os nok til at velsigne os med denne fest. Det er julens mening: At dele, tage sig af, elske
og give!”

Julefest i Uganda

Reportage fra julefesten på de 4 skoler i Nakuru, Kenya:

Julefest
Julefesten er en de vigtigste begivenheder på vores skoler i Sintaan, Oterit, Kabarbesi, og Embogong! Alle 4
julefester var meget succesfulde, og de mange gæster, som var mødt op blev underholdt af børnene
gennem skuespil, digte, sang, dans og leg. Efterfølgende fortsatte festen med mad, drikke og socialt
samvær. Elever, som i årets løb havde udvist særligt gode resultater indenfor forskellige områder som
skolefag, sport eller andet, fik særlige præmier samt en opmuntring for deres gode præstationer. Det var
en skøn dag, og børnene glædede sig til at skulle hjem til familien og holde jul.
Til julefesten deltog ud over forældre også undervisnings officials og ledere fra lokalsamfundet. Det blev
derfor anledning til at evaluere og diskutere arbejdet i det forløbne år, og der blev lagt planer for
fremtiden. Nogle af de fremtidige projekter vil indbefatte renovering af nogle af klasselokalerne,
lærertoiletter og en pigeklub, og så vil der blive lavet tiltag, som kan hjælpe lokalsamfundet med at øge
deres indkomst og dermed deres grundlæggende levevilkår.

Julefest i Kenya

Fotoserie fra festen i Kenya:

Fotoserie fra festen i Uganda:
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