From Street to School
From Street to School er en organisation i bevægelse
Den nye hovedbestyrelse har efter afholdt generalforsamling i november 2013
fået nye ansigter og kompetencer. En vedtægtsændring betyder nu at
bestyrelsen beriges med to dygtige suppleanter.
Sk r ev e t a f:

I hovedbestyrelsen har vi været igennem teambuilding og strategiudvikling, der

Ashil Farokh

skal videreudvikle From Street to School. Gennem vores strategi har vi i 2014
fokus på:
- at styrke frivilligt arbejde i vores lokalgrupper
- at kommunikere vores resultater og budskaber
- at få virksomheder til at støtte os

Med et lille beløb om

- at øge medlemstallet i Danmark, og dermed udvide og evaluere

måneden kan du gøre en

indsatsen i Afghanistan

forskel.

- at gennemføre målrettede projekter, der understøtter
organisationsudvikling og hjælper gadebørn i Afghanistan

Bliv donor/medlem via
netbank:
Nordea

FSTS er et mangfoldigt fællesskab
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Vi hjælper ikke alene gadebørn – vi styrker mangfoldighed i det danske

Konto nr.: 3494754494

samfund, udvider vores netværk og vi udvikler vores kompetencer!

FSTS er en sag, der samler mennesker med forskellige baggrund. Erfaringerne
med frivilligt arbejde viser, at folk med forskellig baggrund møder op med
gode idéer og i fællesskab omdanner idéer til praksis. Man beriger og
motiverer hinanden til at være aktivt medborger i det danske samfund, og
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samtidig giver de en hjælpende hånd til gadebørn i Afghanistan.
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From Street to School er nu medlem af mangfoldighedscharteret i Københavns
Kommune, og arbejder som sideopgave aktivt for mangfoldighed i Danmark.
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Fodbold turnering i Kolding
Den 8. februar 2014 kl.10:30 i Munkevænget Hallen, mødtes de lokale danskafghanere i Kolding for at samle unge til en fodboldturnering. Der var stor
opbakning om fodboldturneringen, og omkring 200-250 personer var mødt op
– nogle af dem for at spille og andre som tilskuer.
Sk r ev e t a f:

Aaisha Majgan
Ahmed

Arrangøren var FSTS afdelingen i Kolding, som består af nogle initiativrige
unge, der trods for eksamenslæsning og arbejde fik arrangeret en
fodboldturnering til fordel for gadebørn i Afghanistan.
Under arrangementet var der også mediedækning af JydskevestKysten.
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Læs mere her.

måneden kan du gøre en
forskel.

De stolte vindere af fodboldturneringen blev holdene Las Blancos fra Kolding,
FC Etefaq fra Odense og FC Afghan-boys fra Brande. Vi har fået 13 nye
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medlemmer samt tjent 13342,50 kr. på selve dagen.
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Loppemarked
Som frivillig i lokalgruppen, bliver din kreativitet udfoldet. Du får afprøvet
ideer, som bliver til succeser, der gør en kæmpe forskel for de udsatte gadebørn
i Afghanistan. Jeg fik i løbet af sommeren 2013 stablet et loppemarked-projekt
på benene, som efterfølgende blev til en succes.
Sk r ev e t a f:

Kristina Dybkær
Jensen

Det hele startede til et møde i lokalgruppen, hvor ens indflydelse gør sig
gældende. Herefter fik vi folk til at donere ting til os, som vi kunne sælge
videre på loppemarkedet udelukkende til fordel for vores formål. Vi holdte 3
loppemarkeder i løbet af sommeren på havnepladsen i Odense, hvilket var en
succes. Dette var opstarten til vores onlineloppemarked, som vi stadig har

Med et lille beløb om
måneden kan du gøre en
forskel.

kørende. Vores onlineloppemarked (loppemarked - støt en god sag) blev
oprettet på baggrund af, at vi stadig havde ting tilbage fra i sommers, som vi
fortsat sælger.

Bliv donor/medlem via
netbank:

For nylig havde vi en stand på et loppemarked i Vollsmose Torv, hvilket også

Nordea

gik rigtigt godt. Vi fik samlet 1370 kr. ind og fik mange kontakter til fremtidigt
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samarbejde. Vores planer for loppemarkedet, er at deltage, der hvor
omkostningerne er lave mest muligt, da vi ser, at flest penge skal gå til det
rigtige formål.

Derudover skal der i fremtiden holdes et stort event, som FSTS står for og så
skal vi selvfølgelig deltage i endnu flere loppemarkeder. Vores donationer af
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tingene til loppemarkedet er hele tiden i fornyelse. Så dermed kan vi
repræsentere et spændende projekt til fordel for en god sag.
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Vinter projektet
Endnu et vellykket vinterprojektet er overstået, og vi kan være stolte over det
opnåede resultat. FSTS familien har formået at samle 98.000 kr., hvilket er
Sk r ev e t a f:

brugt til at uddele tæpper til 2 flygtningelejre i Afghanistan.

Emal Aslam
Disse 2 lejre er Baghe Daoud og Chamane Babrak, som henholdsvis er beboet
af 141 og 560 familier. Tæpperne er blevet uddelt til disse familier og visuelt
dokumentation er tilgængeligt på vores hjemmeside, Youtube-kanalen og
Facebook-siden. Valget af lejrene samt typen af hjælpen blev koordineret i et
samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, som er aktiv i Afghanistan og kender
Med et lille beløb om

til de humanitære behov i landet.

måneden kan du gøre en
forskel.

Jeg vil gerne takke vores lokalgrupper og frivillige for deres ihærdige indsats
og tilgang til projektet. Det var virkelig dejligt at se så mange unge mennesker,

Bliv donor/medlem via
netbank:

som var villige til at fryse, så de fattige i Afghanistan kan holde på varmen. Vi

Nordea

er stolte af jer, og I fortjener et klap på skulderen. Vi takker også de dejlige
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mennesker, der støtter os økonomisk, så vi giver en hjælpende hånd til de mest
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udsatte i Afghanistan.
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