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Nyhedsbrev August 2013
De Frivillige om FSTS
”At være med til at gøre en
forskel, er hvad jeg brænder

Dette nyhedsbrev har til hensigt at bibringe vores interessenter, nyheder om fsts,
som kunne være relevant og spændende. Sommeren er snart overstået, men det er
vores arbejde slet ikke. Nedenunder vil de relevante nyheder fremlægges og du

for. At være en del af

ønskes god læsning. Man kan altid kontakte hovedbestyrelsen for mere info, hvis det

foreningen ”From Street to

skulle være brug for.

School” giver en super
mulighed for at udfolde sig og
være med til og gøre en forskel

Målsætninger for 2013
Det er snart oktober igen, måneden hvor vores frivillige sammen med

for børn som lider hårdt pga.

hovedbestyrelsen mødes og drøfter de vigtigste beslutninger i foreningen samt

arbejde på gaden og som har

retningslægger foreningens nye mission og vision for det kommende år. Det er i den

brug for at komme i skole. Som

grad relevant at fremlægge vores resultater og overordnede indsats med henblik på

frivillig, bliver man hørt og har

vores målsætninger for året 2013. Alt i alt, havde vi målsat os fem overordnet

på den måde muligheden for at

målsætninger for dette år, hvor de fleste af målsætninger er blevet realiseret og

lade sine drømme blive til

dermed en succes, mens andre har været mindre succesfulde.

virkelighed. FSTS har et rigtigt

1. 40 gadebørn i programmet

godt formål og det er derfor
det helt rigtige valg for mig”

En af vores målsætninger for dette år var at sende 40 gadebørn i skole. Denne
målsætning er realiseret med en stor succes. Vi har formået at sende 49 børn i skole,

Kristina Dybkær Jensen:
Odense lokalgruppe og
studerende

hvilke er mange flere end det vi havde målsat os.
2. 10 børn i Jalalabad-provincen
En anden målsætning var at sende 10 gadebørn i skole i byen Jalalabad. Det har
også været en kæmpe succes, da vi ikke alene har sendt 10 gadebørn i skole, men
29, hvilke er tre gange flere end vi havde målsat os. I Jalalabad var behovet for vores
hjælp langt større end vi havde forventet. Derfor er de fleste af vores børn fra denne
by. Det skal også siges, at de fleste af børnene er søskende, hvilket betyder, at de
modtager mindre i støtte end dem som ikke er søskende par
3. Øvrige 3 målsætninger
De øvrige tre målsætninger har været delvis succes. Målsætningen om 10 gadebørn i

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!
WWW.FSTS.DK

Bamyan er ikke opfyldt, da vi har brugt alle vores ressourcer i Jalalabad, fordi vi har
ment, at behovet i Jalalabad har været større. Vores næste mål bliver helt sikkert
Bamyan.
Vores 4. målsætning har været at etablere 12 lokalgrupper i Danmark. Denne
målsætning er næsten en succes, da vi ved udgangen af august vil have 11 aktive og
professionelle lokalgrupper i Danmark. Grunden til at vi ikke har 12 lokalgrupper,
skyldes sammenlægningen af lokalgrupperne Haderslev og Sønderborg. Vi har gjort
vores lokalgrupper meget mere rummelige end før, hvilket betyder, at hver lokalgruppe
har nu flere repræsentanter fra de omkringliggende byer.
Den femte målsætning var at vi minimum skulle have 300 medlemmer til okt. 2013.
Denne målsætning har været mindre succesfuldt, da vi i dag har 220 medlemmer, men
vi er stærkt på vej til de målsatte 300 medlemmer.
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” Da je g hø rte om
v e lgøre n h e ds fo re ninge n
’FSTS’ tæ nk te je g, a t d e t
v a r m in p ligt a t bid ra g e
til pr oje k t e t. Sk o le n
be tød a l t fo r m ig da je g
s e lv v a r ba rn. De r for
be ty de r de t a lv e rde n fo r
m ig a t v i k a n gø re nog e t
for la nd e t, Afg ha nis ta n .
Vi s om s a m fund s k a l
hjæ lpe de t la nd, hv or
ge ne ra ti one r e r v ok s e t
op ude n de re s
m e nne s k e re t , s om e r ’a t
læ re ’.
Børne ne s k a l i s k ole ,
hv or de høre r ti l, få
de re s ba rndom tilba ge og
de s k a l a bs ol ut ik k e
a rbe jde på ga de n unde r
forfæ rde li ge v i lk å r. F S TS
hjæ lpe r e k s tre m fa t tige
fa m ilie r m e d a t ov e rl e v e ,
giv e r bø rne ne be dre
le v e v ilk å r og e n s ik k e r
fre m ti d. FS TS ha r ogs å
form å e t a t s k a be e t go dt
s a m m e nhold m e l le m
unge a fgha ne re ,
binde s t re gs da ns k e r og
e tnis k e da ns k e r v ia .
friv il ligt a rbe jde .

Børnenes Udvikling

Shakib Ataei : K BH.

Diaspora

lok a lgru ppe og
s tude re n de .
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Vi har for nylig modtaget vores regelmæssige evalueringer på vores børn fra Kabul
og Jalalabad, hvor de viser, at børnene gør et klart fremskridt. Næsten alle vores børn
går hver dag i skole og klarer sig strålende, hvad angår studieaktivitet og engagement.
Børnenes karakterblade indikerer også en klar fremskridt, hvor de fleste af vores børn
scorer karakter på middel eller overmiddel. Børnenes udvikling er derfor meget positiv.

Professionalisering af lokalgrupper
Næsten alle vores lokalgrupper har nu, i samarbejde med Eimal Ahmad, foreningens
næstformand, gennemgået en udviklingsfase. Lokalgruppernes arbejde er blevet
dermed mere organiseret, målrettet og struktureret. Således ville de nu kan gebærde
sig på en professional plan i møde med folk. En ny lokalgruppe oprettes ved udgangen
af august i Viborg, og snart vil der også oprettes en i Ålborg.

Lokalpartner I Afghanistan
På CISUs opfordring, arbejder vi nu intenst for at finde en lokalpartner i Afghanistan,
således at vi fremover kan blive berettiget til at modtage økonomisk støtte fra CISU til
vores fremtidige projekter i Afghanistan. Vi ser et stort potentiale i en lokalforening
”Aschiana”, som også beskæftiger sig med gadebørn og der arbejdes på et muligt
samarbejde med foreningen.

Almisse-projektet
Som led i den muslimske hellige måned ramadan, kørte vi et almisse-projekt, hvor vi
samlede folks almisse og sendte dem til de fattige i Afghanistan. Vi formåede at samle
8.800 DDK og har fordelt dem iblandt Afghanistans fattigste folk. Omfordelingen af
almissen er blevet filmet og lagt på vores youtubekanal og facebook-side, hvor alle
interessenter kunne/kan følge med.

Diaspora udbyder igen både økonomisk og fagligt støtte til civilopbyggende projekter
i Afghanistan. Vi anbefaler stærkt alle Afghanistan-interessenter til at benytte sig af
denne enestående mulighed. For mere info. om Diaspora kan I kontakte FSTS’s
formand, Ashil Farokh, som også sidder i det råd, som skal godkende projekter der
skal have støtte fra Diaspora.

