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De nye børns historie
Søstrene Taj Begom og Gul
Rokhak samler skrald på gaden
for at forsørge familien. Faderen
er død og de har ingen brødre.
De er derfor de eneste forsørge i
familien.
Bahir er en lille dreng der i byen
Jalalabad lykønsker folk for at
hjælpe sin far, som er flyttemand,
med at forsørge familien.
Tamana samler dåser og
brænde i Jalalabads gader.
Hendes far er flyttemand og pga.
økonomiske vanskeligheder er
hun ude på gaden for at arbejde.
Ezat sælger popcorn på gaden,
hans far er frugtsælger. Ligesom
Bahir og Tamana arbejder Ezat
på gaden fordi farens indkomst
ikke dækker familiens behov.
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Kære ven
Endnu engang vil vi med glæde informere dig om det fantastiske arbejde og
nye forandringer i From Street to School. Nedenfor har vi skræddersyet
historierne netop til dig, der ikke har tid til at læse store udredningsrapporter.
Arbejdet i Jalalabad
FSTS er kommet godt i gang med arbejdet i byen Jalalabad. Nye gadebørn og
børn fra fattige familier er kommet i programmet. Vores målsætning var 10
børn fra byen Jalalabad, vi har nu 29 børn i programmet fra byen. Det skyldes
at udover gadebørn er et par fattige familiers børn også kommet i programmet.
Børnene i familierne mangler forsørger og har derfor ikke haft råd til gå i skole.
Disse børn opfyldte kravet som FSTS stiller til optagelse i programmet.
CISU medlemskabet
Bestyrelsen i FSTS er blevet enige om at søge medlemskab i CISU

Bilal sælger fisk og hans far er
daglejer. Det betyder at faderen
ikke har et fast arbejde og der er
ofte perioder hvor det kun er
Bilals indkomst som med nød og
næppe får familien igennem
disse perioder.
Zakir sælger krydderier til
madlavning på gaden. Faren
sælger brugt tøj.
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FOR AT HJÆLPE FLERE
GADEBØRN HAR VI BRUG FOR
DIN HJÆLP.
DU HAR MULIGHED FOR AT
BLIV E MEDLEM AF
FORENINGEN.
MED 400 KR. OM MÅNEDEN
HAR DU MULIGHED FOR AT
BLIVE SPONSOR FOR ET
BARN.
DU KAN GIVE ET BIDRAG SOM
ENGANGSDONATION OG
GØRE EN FORSKEL!

bruges til kapacitetsopbygning hos vores lokalgrupper ved at benytte CISU’s
fyraftens kurser. Samtidigt vil medlemskabet i CISU kunne profilere FSTS med
et større netværk til små såvel store foreninger/organisationer, samt synliggøre
FSTS til en bred vifte af foreninger og organisationer. Medlemskabet koster
1.200 kr. årligt.
Stiftelsen af nye lokalgrupper
Vi kan glædeligt formidle at vi siden december 2012 har formået at etablere 3
nye lokalgrupper. Disse er blevet stiftet i byerne Ringsted, Sønderborg og
Skanderborg, hvor engagerede og dygtige unge har udvist stor interesse for
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FSTS’s arbejde og vil nu være en aktiv del af fællesskabet og gøre en forskel
for gadebørn i Afghanistan.

Velgørenhedsfest
Den 22. marts blev der i forbindelse med afghansk nytår afholdt en velgørenhedsfest på Syddansk Universitet til
fordel for gadebørn i Afghanistan. Initiativet blev taget af lokalgruppen Odense i samarbejde med DASF (Dansk
Afghansk Studenter Forening), MSU(Muslimsk Studenter Union) og KDKF (Kurdisk Dansk Kultur Forening). De
har med kort varsel formået at stable arrangementet på benene og gjorde aftenen uforglemmelig for gæsterne.
Velgørenhedsarrangementet har skaffet flere nye medlemmer og et overskuddet på over 8.000 kr. til FSTS.
Åbent hus – København
Den 1. marts holdte lokalgruppen i København åbent hus. Lokalgruppe havde inviteret den dansk-afghanske
forfatter og dokumentarist, Nagieb Khaja til at holde et oplæg om den nuværende situation i Afghanistan, og
hvordan forholdene for gadebørn så ud i landet. Derudover blev der holdt et oplæg om FSTS arbejde og hvilke
målsætninger foreningen har. Der var rig mulighed for at stille spørgsmål om FSTS til arrangørerne. De fremmødte
blev også testet lidt i deres viden sidst på aften, da der blev rundet af med en quiz, hvor man kunne vinde gaver.
Nye medlemmer og sponsorer for børn er resultatet af arrangementet.
Vinterprojekt
Hen over vinteren lancerede FSTS et projekt på Facebook kaldt ”Hjælp afghanske børn gennem vinteren”. Det var
et projekt, der skulle munde ud i at indsamle penge til familier i en flygtningelejr i Kabul og hjælpe dem gennem
den kolde vinter. Man kunne med et selvvalgt beløb støtte projektet, som hovedsagligt blev kendt via de sociale
medier. Derudover har medlemmerne fra de forskellige lokalforeninger været ude på gaden for at samle penge ind
til projektet – og på den måde været FSTS’s ansigt udadtil på gaden. Ved projektets udgang, som var slutjanuar, var
der indsamlet et beløb på 48.400. Dette beløb blev brugt til at købe 560 liter olie og 5,6 tons ris til familierne i en
flygtningelejr i Kabul og i samarbejde med FSTS og talsmanden for den pågældende flygtningelejr i Kabul
formåede vi at hjælpe 560 familier. En af de præmisser, som vægtes højt i FSTS er dokumentering af, hvordan
foreningen hjælper og arbejder i Afghanistan. Derfor kan man på Youtube få indsigt i hvordan vi fik hjulpet
familierne i flygtningelejren. Det kan man gøre ved at skrive følgende i søgefeltet på Youtube ”Young Afghans from
Denmark helping refugees in Kabul”.
FSTS i tal
En af måderne hvorpå man kan evaluere en forening er at sætte tal på dens arbejde. I dag hjælper FSTS 49 børn
med at komme i skole og har fjernet dem fra deres barske arbejdsvilkår på gaden. 9 lokalgrupper er der blevet
stiftet i Danmarks forskellige byer til at støtte de nuværende og fremtidige børn i programmet. Med hjælp fra
lokalgrupperne er vi i dag op på 196 betalende medlemmer, hvoraf 70 af dem er frivillige som udover et
månedligt beløb også rækker en hjælpende hånd til FSTS’s arbejde.
De kærligste hilsner
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