
Kære alle. 

 

Nu er jeg i Afrika, og har været her i 3 uger. Som I nok ved arbejder jeg på et krisecenter 

for unge mødre samt trafickingofre. Vi huser lige nu 32 piger I alderen 13-20 år. Ud af 

dem alle, er det kun seks, der ikke har barn/børn. Så her er liv og glade dage, med 32 

unge piger samt deres børn!  

 

I hverdagene bliver pigerne undervist fra klokken 8.30-17 i madlavning, syning, engelsk, 

computer, menneskerettigheder og værdier. I dette tidsrum (fra 8.30-14) bliver alle 

børnene passet i en såkaldt Nursery Class. Her er der to ‘nannys’, som ‘passer’ dem… 

 

Jeg tilbringer mange af mine 

morgener (9-11) I denne 

‘Vuggestue’, og jeg er dybt rystet 

over deres forhold. Der er 27 børn I 

alderen 5 måneder til circa 3 år. De 

fleste er omkring 1 år. Ingen af 

børnene har bleer paa – de har alle et 

tyndt stykke stof viklet om numsen 

og derefter et stykke plastic. Paa 

billedet ses ‘bleen’ på søde 6 

måneder gamle Winiefrida. Disse 

bleforhold forårsager at børnene 

konstant er våde af tis. Simpelthen fordi de ikke holder på noget som helst. Ofte er 

børnene våde ned af lårene, fordi det løber ud, ligeså snart de bare tisser en smule. 

 

Her på billedet ses 2-årige Jasper, som er smurt ind i tis, 

efter han har taget sig en lur på madrassen. Børnene er 

alle inde i et lille rum, hvor der er lidt legetøj og seks 

madrasser på gulvet. Når de skal sove, bliver alle 26 

børn lagt på maven på madrasserne, og så lægger 

nanny’erne sig selv til at sove… Den var ikke gået 

hjemme i en dansk institution! I kan selv forestille jer 

hvordan de madrasser ser ud, og samtlige børn er smurt 

ind I tis osv., når de vågner.  

 

 

 
Her ses en typisk morgen, hvor 

Reheema (nanny 1) har lagt sig 

godt til rette I det ene hjørne, 

og børnene ‘sover’. Det er 



svært at lægge 27 børn ned på en madras, give dem et klap på ryggen og sige: ‘Nu skal du 

sove’. Sådan fungerer det ikke med børn…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrasserne er efterhånden ogsaa ved at være rigtig ulækre, da børnenes bleer jo ikke 

holder noget som helst inde. Dette gør tit at boernene vågner og vender og drejer sig, da 

de er drivvåde. Det værste er, at nanny’erne har den holdning, at tis bare er noget, der får 

lov til at tørre solen. Børnene tager ikke engang kontakt til os voksne, hvis de har tisset i 

bukserne, for de er simpelthen vant til, at der ikke bliver gjort noget ved det. Det er 

frygteligt, og jeg vil meget gerne ændre dette, ved at donere vaskbare gode bleer til 

mødrene og deres børn. Derudover trænger de gevaldigt til nye lækre madrasser, som for 

første gang ikke skal være fyldt med tis. 

 

Her ses lille Judy, med drivvåde bukser. Disse 

blev kun skiftet, fordi jeg til sidst resolut satte 

hende op på skiftebordet og kiggede vredt på 

nanny. Et eller andet sted kan jeg godt forstå, at 

de ikke hele tiden gider skifte dem – for sådan 

nogle små nogle småtisser jo lidt hele tiden, og 

ALT går igennem. Men det kan ændres! Ved at 

give dem bleer! Så skal de måske skiftes 2 

gange I løbet af dagen, og så er det det. Det 

bliver fantastisk for børnene. Udover bleer og 

madrasser, er der stort behov for klude (måske 

vådservietter) og plastichandsker.  

 

Jeg håber inderligt at I derhjemme har lyst til at 

støtte op om det her, da det går til nogle 

fantastisk dejlige børn, som jeg bruger timevis 

med, hver eneste dag.  

 

Kæmpe knus fra Lykke. 


