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From Street to School

From Street to School i bevægelse
Så er det tid til endnu et nyhedsbrev. Det har været nogle meget
indholdsrige måneder siden sidst, med mange fremskridt,
omvæltninger og snarlige forandringer.

Godkendt organisation hos Skat
FSTS har haft et meget succesfuldt forløb med henblik på at
opfylde kravene til at registrere FSTS som organisation. Kravene er
mødt og ansøgningen er under behandling. Vi har fået udvidet
vores virke til Bamian, og har nu derfra 10 nye børn med i
programmet.

Vores frivillige i aktion
Over 1000 mennesker har i år deltaget i vores forskelligartede
arrangementer. Lokalforeningerne har som altid været super aktive
og engagerede. Odense lokalforening har holdt en udendørs
fodbold turnering. Aarhus lokalforening holdte et arrangement i
Aarhus festuge, hvor der var musik og meget andet. Ligeledes har
Ringsted lokalforening haft et arrangement til open by night og
Sønderborg lokalforening har haft en stor kulturfest. Kolding
lokalforening har fået gennemført et vellykket volleyball turnering.
Disse forskellige arrangementer er essentielle for at sprede FSTS
budskab og er også en stor økonomisk indtægt. Grundet vores
dygtige og engagerede frivilliges store indsats har FSTS haft en
meget stor eksponering i de lokale aviser og medier.

Vores frivillige besøgte børnene i hjælpeprogram
I sommers tog tre af vores frivillige, for egen regning, til
Afghanistan. De fik mødt børnene og set på udviklingen af arbejdet.
Deres observationer og inputs er vigtige for gennemsigtighed og
vores fremtidige planlægning af projekter.

Aai sha Ahmad , Koldi ng
Jeg rejste til Afghanistan i august 2014, med det formål at besøge
nogle af de gadebørn som vi hjælper i FSTS programmet. Det var
en spændende og udfordrende oplevelse, at møde børnene og
deres familier. De viste dyb taknemmelighed overfor FSTS og den
hjælp de fik.
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Nogle af forældrene udtrykt endda, at FSTS havde reddet deres
børns liv. Det var berigende at opleve, den forskel FSTS gør for
gadebørn i Afghanistan og deres familier. Jeg håber i fremtiden at
vi i FSTS kan hjælpe endnu flere gadebørn og forbedrer deres
livskvalitet.

Ei mal Ahmad , næstfor mand
Mine oplevelser i forbindelse med min rejse til Afghanistan var
både sørgelige, men også meget glædelige. Det var sørgeligt fordi
jeg bevidnede at der var så mange ulykkelige børn, som vilkårligt
arbejdede dagene lang under meget ekstremme forhold. Jeg blev
dybt ulykkelig over at se så stort et omfang af børnearbejde. Der
var børn i alle aldre - helt ned 5 års alderen - som levede af at
samle skrald eller sælger varer på gaderne.
Min rejse var på den anden side også meget glædelige, fordi jeg
med mine egne øjne kunne se hvilke store og positive forskelle vi
gjorde for de 50 børn, som er optaget i FSTS' hjælpeprogram.
Både børnene og deres familier var utrolige glade for, og
taknemlige over at se deres børn havde fået deres barndom
tilbage. Børnene og familiernes lykke var ikke til at overse, og det
gjorde mig både lykkelig og stolt.

Tahmina Kohestani, Aarhus
Chaman-e-Babrak, Kabul 2014
Det er så sjældent (hvis ikke aldrig) forekommende, at man i
mainstream medier hører om tusindvis af andre aktuelle
problematikker i Afghanistan heriblandt børnearbejdere,
børnemisbrug og børnekidnapning. Indirekte er vi i FSTS med til at
vise, i første omgang den danske befolkning, at disse problemer
finder sted i Afghanistan.
I løbet af denne sommer fik jeg muligheden for at tage til
Afghanistan og besøge nogle af børnene i vores program i Kabul.
Jeg mener det er yderst vigtigt, at man som frivillig i en
lokalgruppe, med sikkerhed ved hvad det er man udtaler sig om,
når det gælder rekruttering af nye medlemmer. Heriblandt er det
væsentlig at kunne forklare, at støtten når ubeskåret børnene i
programmet. Netop derfor følte jeg et behov for at se disse børn og
området med egne øjne.
Det hele startede med at jeg kontaktede FSTS socialrådgiveren
Qais M. F. i Kabul, og fik aftalt et møde. Herefter tog jeg sammen
med Qais til flygtningelejren, Chaman-e-Babrak i Kabul.

Det er den samme flygtningelejr som vinterindsamlingen 2013 og
2014 gik til. Fra denne lejr har vi i alt syv børn med i vores
program. Det skal siges, at jeg har set videoer af familier der
lever i denne lejr, og dog alligevel var det en anden oplevelse
selv at være der.
Efter at have været i lejren i egen person, fik jeg mærket og
egentlig forstod, hvilke barske forhold disse børn og ikke mindst
disse mennesker lever i. Familierne lever i telte, som kun består
af et lille område for en familie på omkring 6-9 medlemmer.
Beboerne i denne lejr er sandsynligvis krigsramte. Disse børn
arbejdede på gaden for at holde familien kørende, inden de blev
optaget i vores program. Det gjorde de bl.a. ved at sælge bolani
(en afghansk ret), som blev forberedt hjemmefra af mødrene.
Børnene i denne lejr bruger deres fritid på at tage til et fritidshjem
kaldet, Aschiana, hvor de bl.a. kan blive bedre til at læse og
skrive. Aschiana er gratis for disse børn. Udover at forbedre
deres skrive- og læsefærdigheder, er Aschiana også et sted, hvor
de kan hygge sig. Jeg kunne tydeligt mærke, at børnene er
utrolig glade for at gå i skole. Jeg mødte nogle utrolige glade og
dygtige børn med stort potentiale. Der er dog børn som ikke er i
toppen af klassen, men alligevel så jeg læselysten hos dem.
Under mit ophold i Chaman-e-Babrak fik jeg ikke kun snakket
med børnene, men også deres forældre, som er taknemlige for
den støtte de får af FSTS. Socialrådgiveren Qais sørger for at
forældrene sender deres børn i skole og får deres penge til tiden.
Det så ud til at han havde et rigtig godt forhold til disse familier.
Alt i alt var det en utrolig smuk oplevelse. Det er en fantastisk
følelse at få, når man virkelig kan se at vi frivillige kan have så
stor en indflydelse på et barns liv. Dette er blot et lille fremskridt
på vej til en udmærket fremtid.

Nyt på vores hjemmeside
Nu er der mulighed for at følge med hvert enkelt barns udvikling
på vores hjemmeside. Lige pt. er der oprettet mange profiler, som
man kan følge med. De resterende kommer ud snarest muligt.
http://fsts.dk/program/

Mange tak for din interesse.

