Tatenda på 14 og s.4
Tendai på 12 er
alene hjemme altid!

Dilemma:

Hvem vil du IKKE s.16
sende i skole?
Hvert femte barn i Afrika drikker
snavset vand

Hvor meget vand bruger du?

s.8

Juliet har hiv og drømmer om at
blive læge s. 22

Dribl hen og se hvad
Peter Utaka spiser for at blive sej
til fodbold s. 30
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+ 13-årige Jonathan gør verden bedre + Er du en helt? + Chiedza læser lektier i smug
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Jeg er alene hjemme altid s. 4.
Jeg bestemmer over mit
eget liv s. 12.

Det er min krop s. 22.
Jeg gør noget for andre s. 32.

act AFRIKA

act AFRIKA er taget til

Zimbabwe. Et af Afrikas 53 lande.
Her besøger vi børn, der skaber en
bedre fremtid for sig selv.
act AFRIKA sætter fokus på de
handlemuligheder, børn i Zimbabwe
har, og på hvad du kan gøre hjemme i Danmark.
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Jeg bestemmer
over mit eget liv

Jeg gør noget
for andre

Jeg er alene
hjemme altid

Det er min krop
Vidste du at …

Zimbabwe
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JEG ER ALENE HJEMME ALTID

Tendai og Tatenda Kagandes mor døde for to år
siden. Dengang var de to søskende 12 og 14 år. I
dag bor de alene. Deres far er nemlig også død,
og de kan næsten ikke huske ham.
Tendai og Tatenda klarer alt selv lige
fra rengøring til madlavning. De savner
deres mor meget.
Men de er gode til
at klare sig selv.

JEG ER ALENE HJEMME ALTID

BLÅ
BOG
Tatenda Kagande

BLÅ
BOG
Tendai Kagande
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JEG ER ALENE HJEMME ALTID

1. Yndlingsserien er
i fjerneren

”Jeg kunne flyve til
Botswana, Sydafrika
eller måske helt til
Danmark,” smiler
14-årige Tendai.

2. Tatenda og Tendai er voksne børn

3. Vil bo sammen
altid
”Jeg tror mig og Tatenda kommer til at bo her
altid, selv om det ikke
er så godt, at det regner ned gennem et hul i
taget og helt ned i vores
soveværelse.”

”Jeg drømmer om at blive revisor ligesom min
fætter.”

Tatenda og Tendai
er ikke de eneste
forældreløse

www.barnelandet.dk

Loveness passer på
børnene

Test dig selv:
Hvor længe kan du
være alene hjemme?
www.drk.dk/skole/afrika

JEG ER ALENE HJEMME ALTID

HUSK: Jeg elsker dig!
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JEG ER ALENE HJEMME ALTID

Storesøster og storebror
sørger for alt – også vand
Der er ingen vandhane, ingen penge til en flaske
kildevand og heller ikke nogen voksne, der hjælper. Velkommen til familien Bhawas liv. Familien
består af fem børn, som selv henter vand fra brønden og går de tre kilometer ned til floden for at
vaske tøj og tage et bad.

”Piiiiiiiiiiiifffttt”

Hvert femte barn
drikker snavset
vand

JEG ER ALENE HJEMME ALTID

Så meget vand bruger
du om dagen:

Så lidt kunne du
nøjes med:

Det får familien
Bhawa af Røde Kors

Sådan vasker man tøj
uden en vaskemaskine:
www.drk.dk/skole/afrika

FN vil give flere
rent vand

www.u-web.dk

Vidste du at …
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JEG ER ALENE HJEMME ALTID

”Jeg troede jo, at vi skulle
være sammen altid”
Frederikke Falbe-Hansen er 13 år.
For lidt over et år siden døde hendes far.
Det kom helt pludseligt.
1. Min far er død

”Min far havde været
gift to gange før, så
jeg havde tit spurgt
ham og min mor, om
de også en dag skulle
skilles? Og altid fået
svaret: Nej, vi skal være
sammen altid. Men det
skulle vi så ikke.”

Kan du vælge din
egen familie?

2. Skal lave mad og
passe lillesøster

”Vi er blevet sådan en
lille pigefamilie, der
drikker kakao og spiller
kort.”

4. ”Jeg er ikke den eneste, der har mistet en
far eller mor”

”Jeg fandt ud af, at det
ikke er unormalt, og at
det sker for ret mange
– også sådan en som
mig, som ikke havde
haft det svært før og
har haft en dejlig barndom. Og i dag har jeg
tilgivet ham.”
3. ”Hvordan kunne han
forlade os?”

”Tænkte han kun på
sig selv?

JEG ER ALENE HJEMME ALTID
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BLÅ
BOG
Frederikke Falbe-Hansen

17.720 danske børn
under 18 år har
mistet én eller begge
forældre.

Chiedza er vokset op hos sin onkel. Han syntes
ikke, at Chiedza skulle bruge tid på skole og lektier. Men Chiedza VILLE have en uddannelse.
Derfor var hun nogle gange nødt til at læse lektier
i måneskin.

JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV
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Navn: Chiedza Mavis
Chakawanei
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JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV

1. Har du pligter?
Chiedza havde mange

”Jeg får styrke fra
mine søstre. De ser op
til mig.”

2. Chiedza blev voksen
som 13-årig

JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV

3. Chiedza vil hjælpe
andre forældreløse

Hvis du hader
at gå i skole …

”Jeg er forældreløs. Med
en uddannelse har jeg
mulighed for at hjælpe
mine søstre og andre
forældreløse.”

Vidste du at…
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JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV

Hvem sender du i skole?

Byen findes
ikke, men d
ilemmaet e
kelighed i m
r virange lande
, hvor det ik
almindelig
t, at alle bø
k
e er
rn går i sko
meste, ford
le. For det
i de ikke ha
r råd...

Du bor i byen Bulanayi. Der er kun én skole, og I er 51 elever i klassen. Du
og mange af dine skolekammerater er så fattige, at I ikke kan betale
skolepenge. Hvis I ikke betaler, bliver I smidt ud. Skolen har to fripladser.
Din lærer er helt ny. Derfor har han bedt dig vælge de to elever, som kan få
dem. Hvem vil du vælge?

Dilemma

Solomon:
Dig selv:
William:

PSSST!

PS:

Lovemore:

Annah:

JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV

Friplads betyder,
at du ikke skal
betale for at gå i
skole.

Du koster

65.000 kr.

om året

Vidste du at …
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Find din
indre helt
frem!
Har du helt styr på,
hvad du er god til, og
hvad du skal lave, når
du går ud af folkeskolen? Det har Maxwell fra Zimbabwe.
Han er en rigtig god
ven og skal køre
lastbil, når han
bliver voksen.

BLÅ
BOG
Maxwell Nyoni

JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV

Sådan foregår
heltearbejdet …
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1. Skriver om helte
og monstre

3. Maxwell bliver
mobbet

”Jeg har fået meget
mere selvtillid af at
være med i de her rollespil, hvor jeg skal stille
mig op og sige min mening foran de andre,”
forklarer Maxwell.

2. Drømmer om at
hjælpe andre

”Det er kun for pattebørn,” vrænger Maxwell, da han skal
beskrive, hvordan de
driller ham.
”Men jeg ved, at det er
godt for mig. Jeg lærer
vigtige ting, og jeg får
selvtillid af det. Derfor
stopper jeg ikke, selv
om de mobber,”
fortsætter han.
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JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV

Går der løver rundt i gaderne
i Afrika, er der altid drønvarmt og er det fuldstændig
umuligt at opdrive en cola?
Tag en tur til Zimbabwe og
bliv klogere.

Tag trappen

JEG BESTEMMER OVER MIT EGET LIV
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Husk sweateren
Flimmertid

Sluk tørsten i cola

Kram en løve

”I think about you every
day”
Hvide afrikanere

DET ER MIN KROP

Juliet Mwashusha har oplevet mere end de fleste
på 14 år. Hun har mistet sin far og to søstre og
har selv været ved at dø af aids. Men med
medicin har hun fået det bedre, og nu drømmer
hun om at blive læge.

BLÅ
BOG
Blå bog:

En dag i Juliets liv …
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DET ER MIN KROP

1. Juliet finder ud
af, at hun har aids

3. En lille pause i
hverdagen
Svært at skaffe penge
til bussen

”Det gjorde virkelig ondt
at få at vide, at jeg var
smittet.”

2. Kur mod aids:
Medicin, mad og
drømme

Hvor mange har hiv?

DET ER MIN KROP
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Juliet tjener selv sine penge.
Hun bruger dem på at komme på
hospitalet. Hvordan får du penge, og
hvad bruger du dem på?
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Sofia Ramsgaard Skou,
København, 11 år

Søren Claudi Gregersen, Brønshøj, 13 år

Emil Aakjær, Rønde,
11 år

Laura Fisker Lorentzen,
Hellerup, 13 år
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DET ER MIN KROP

Hvad er hiv og aids?
Peter er 12 år gammel og går i 6. klasse i Snørre
Omme. Peters storebror Rasmus har fået hiv.
Rasmus er 25 år gammel. Peter er ked af det.
Han ved ikke helt, hvad det betyder at have hiv.
Men han ved, at det er en farlig sygdom. Og han
kan slet ikke svare på alle de spørgsmål, som alle
de andre fra klassen stiller. Derfor har han taget
Rasmus med over på skolen i dag, så Rasmus selv
kan svare på spørgsmålene.

Hvad er hiv og aids?
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DET ER MIN KROP

Blodtrans
fusion er e
nb
fra et men
neske til e lodoverførsel
t andet m
ske. For e
ksempel u
ennender en o
peration.
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DET ER MIN KROP

Steffan skal spise sundt
Steffan har hiv. Det bliver han mindet om hver
dag, når han sammen med sin frokost skal spise
tre store piller mod sygdommen.

Blå bog

BLÅ
BOG

DET ER MIN KROP
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1. Pillerne er megastore

Du skal også spise sundt!

2. Svært at få en
kæreste

Hvad vil det sige at leve sundt?
Lever du sundt?

3. Du kan også få hiv
Mille Ramsgaard Skou,
København, 11 år
”Det er jo ikke kun en
sygdom nede i Afrika.
Der er faktisk omkring
300 danskere, der får
sygdommen hvert år.”

Mads Schmidt Donnerborg, Gentofte, 12 år
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DET ER MIN KROP

Se, hvad de proffe mener om
fodbold og mad
Mange børn i Danmark er vilde med fodbold. Det
er børn i Afrika også. Nogle af dem er så gode til
at spille det, at det er blevet til deres arbejde. Vi
har spurgt seks afrikanske spillere i Super-ligaen,
hvordan de er blevet så seje til fodbold, og om de
tænker over, hvad de spiser.

Peter Utaka, OB

Dioh Williams, AGF

Njogu Demba-Nyrén,
OB

DET ER MIN KROP

Sibusiso Zuma, FC
Nordsjælland og
Sydafrika

Eric Djemba-Djemba,
OB

Ousman Jallow,
Brøndby og Gambia
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JEG GØR NOGET FOR ANDRE

... hver tirsdag
Christian Sinding er en af omkring 400 frivillige,
der hver dag hjælper børn over hele Danmark
med lektierne. Christian synes, det er sjovt. Samtidig er han tilfreds med sig selv, når han cykler
hjem efter lektiecaféen.
Blå bog

BLÅ
BOG

JEG GØR NOGET FOR ANDRE
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JEG GØR NOGET FOR ANDRE

1. ”Det er sjovt at
hjælpe”

2. Hassan får hjælp til
matematik
– og en kop kaffe

”Først og fremmest er
det sjovt. Og så er det
dejligt at se, når børnene har forstået noget,
man har forklaret,” fortæller Christian, der er
26 år.

Der er mange, der hjælper

3. ”Det er lidt helligt”

JEG GØR NOGET FOR ANDRE
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JEG GØR NOGET FOR ANDRE

Chengetai Chaonwa danser
og rapper som frivillig i
Zimbabwe Røde Kors

JEG GØR NOGET FOR ANDRE

Ungdomscentre i
Zimbabwe

www.drk.dk/skole/afrika

www.drk.dk/skole/afrika
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JEG GØR NOGET FOR ANDRE

Afrika-helt:

Super-helt:

Er du en helt?
En helt er en, der har gjort noget fantastisk for
et eller flere mennesker. Du kan også blive en
helt. Det koster dig typisk ikke andet end lidt
sved på panden. Det er fedt at være en helt.
Du bliver glad. Og du bliver populær. Hos
vennerne, derhjemme, i nabolaget eller ude i
verden. Prøv det selv!

Lokal-helt:

Hjemme/familie-helt:
X-factor-helt:

JEG GØR NOGET FOR ANDRE

Venne-helt:

”Der er slet ikke
noget irriterende
ved at hjælpe”

Blå bog:

Robin hoodhelt:
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”Hvis alle støtter sammen og ikke bare tænker på sig selv, så tror
jeg, at det bliver en
fantastisk verden.”

”Jeg er overhovedet ik
en helt. De børn, der
bor i Afrika og alligevel
klarer sig godt, de er
nogle helte.”
www.boernshjaelp.dk

act AFRIKA er taget til Zimbabwe. Et af
Afrikas 53 lande. Her besøger vi børn,
der selv skaber en bedre fremtid. act
AFRIKA sætter fokus på, hvad børn i
Zimbabwe gør for at få et godt liv, og på
hvad du kan gøre hjemme i Danmark.
Vidste du at …
Vidste du at …
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www.u-web.dk

”De børn, der bor i Afrika og alligevel
klarer sig godt, de er nogle helte.”
Jonathan Furbo, 13 år, har lavet sin
egen hjælpeorganisation ”Børns Hjælp”.

