Kollektvädjan.
Bukobahjälpen är en ideell förening vars
uppgift är att ekonomiskt och praktiskt
hjälpa och stödja Tumaini Children Center
(TCC) i Bukoba Tanzania.
TCC:s huvudman är Evangeliskt Lutherska
Kyrkan i Tanzania och uppgiften är att söka
upp och hjälpa gatubarn och barn som far
illa till ett bättre liv.
TCC är helt beroende av ekonomiskt stöd
utifrån.
På
Tumaini
bor
mellan
65-70
barn/ungdomar och varje barn sin
traumatiska historia.
I november 2019 träffade jag Helena.
Helena var då 14 år och hade varit på
Tumaini i 3 år.

upprepar frågan.
Plötsligt en dag tröttnar kvinnan på
Helenas frågor
om skolan och
kör ut Helena till
hönshuset och
säger: ”nu skall
du sova här”,
Helena får ingen
filt, inget lakan.
Hon får inte
heller
äta
tillsammans med familjen utan får äta sin
mat ensam ute. Varje dag blir Helena slagen
och är kvinnan missnöjd med arbetet
bränner hon Helena.
Tårarna rinner på Helenas kinder när hon
berättar.

Detta är hennes historia:
Hon bodde hemma, med mamma och fyra
syskon. Hemmet är mycket fattigt. När
Helena var 8-9 år tvingade mamma Helena
att följa med en kvinna för att hjälpa henne
i hushållet. Hon fick ta hand om getterna.
Efter bara 3-4 dagar blev Helena
ivägskickad igen för att hjälpa till i
hushållet i en annan familj, ett tufft jobb för
en 8-9-åring. Helena blev hemskickad.
Ännu en gång tvingar mamma iväg Helena
för hushållsarbete, den här gången till
Bukoba. Den här kvinnan lovar att Helena
skall få gå i skolan i Bukoba. Helena blir
glad och följer med, väl där blir det återigen
hushållsarbete och att ta hand om barn,
ingen skola.
Helena har inte släppt löftet om skolan och

En dag träffar Helena på några barn som ser
hennes situation, de berättar att deras pappa
är polis och visar var de bor.
En dag tar Helena mod till sig och springer
iväg till polisens hus. När polisen ser
hennes skador förstår han situationen och
tar med Helena till Tumaini.
Nu bor Helena på Julia Farm går i skolan
och drömmer om att bli sjuksköterska.
Tack för Din gåva! Tack för dina böner!
Det ger Tumainis barn möjlighet till ett bra
liv!
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