Mocambique, Beira, Munhava, januari 2017

ÅRSRAPPORT GÄLLANDE FADDERBARNSPROGRAMMET VID BARNHEMMET
LAR SILOE
Med stor uppskattning vill vi tacka organisationen FFBB för den stora
generositet och uppmärksamhet som ni ger mocambikanska barn, främst till
utbildning.
Ert samarbete och stöd från faddrarna hjälper i högsta grad våra barn vid
barnhemmet Lar Siloe till positiv utveckling och goda utbildningsresultat.
För tillfället har vi 76 elever som går på olika skolor i Beira; förskola, låg- och
mellanstadium, högstadium och gymnasium. 64 av barnen klarade sina studier
medan 12 barn måste gå om läsåret. 2016 räknas därför som ett år med
pedagogisk framgång.
Era fadderbidrag har använts för barnens bästa. Först och främst har det
använts till att betala barnens skolavgifter, uniform, utbildningsmaterial men
även som extra stöd då barnen har prov. Vi försöker att stödja barnen på bästa
sätt i deras skolarbete. Genom att hjälpa dem med läxor och förberedelser
inför prov lyckas barnen bättre. Detta stärker dem och deras självförtroende.
Vi har redan erhållit bidrag januari 2017 och barnens julpengar. Vi hjälper
barnen att köpa något som de behöver. Bra saker är t ex skolväska och skor.
Kommande år hoppas vi att allt ska gå bra för våra barn. Vi brottas med många
olika problem. Den svåraste tiden är då främst när flickorna kommer i 11-13årsåldern. Även om vi sörjer för flickornas bästa och pratar mycket om moral,
studier och att vänta med pojkvänner, så har vi ändå ett par flickor varje år som
inte klarar av situationen. Under året har ett par flickor fått lämna
barnhemmet. Oftast är de starka i sin övertygelse om att vilja flytta från
barnhemmet. Positivt är att de väljer att fortsätta med sin skolgång trots att de
lämnar barnhemmet.
Den spanska organisationen som stödjer Lar Siloe med driften har inrättat en
utbildningsfond som gäller fr o m 1 januari 2017. Fonden ger möjlighet för våra
barn som fyller 18 år att få hjälp med sin skolgång. Även senare, om barnet
fortsätter studier vid universitet, kommer de att få stöd.

Återigen vill vi från våra hjärtan tacka för stödet till barnen. Vi önskar er en god
fortsättning på det nya året och hoppas att ni får ha hälsan och framgång i era
arbeten.
Vi är alla förenade i bön i vårt gemensamma arbete för barnen.
Stort tack från Syster Maria Rafael

