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Nya gatuskolor till Indien

Med hjälp av ditt bidrag betalar Ruokkikaa Nälkäiset kostnader förgatuskolor samt för
skolbespisningen i Kolkata, Dhapa och Pakur. Varje dag får ca 600 barn mat.

Nya gatuskolor till Kolkata

S

må barn, i åldrarna 0–5 år, är väldigt sårbara. Över
90 % av de barn som dör före sin 18 -årsdag är
yngre än fem år. En av FN:s världsvida målsättningar fram till 2030 är att avskaffa sådana dödsorsaker som går att förhindra när det gäller barn yngre än
fem år. Vacciner och mat skulle rädda de flesta av dessa
fattiga och sjuka barn.
De allra fattigaste barnen i India har inte råd att gå i
en vanlig skola. Gatuskolan mitt i den egna slummen är
en officiell skola, där barnen får lära sig att läsa, räkna
och skriva. Den kristna skolans lärare som besöker slumområdet regelbundet lär barnen att hålla sig rena
samt att be. Organisationen IndianChildren har fyra
gatuskolor, sk Baldawi –skolor, med cirka 150 elever.
Gatuskolorna har visat sig vara väldigt effektiva och
populära och de öppnar dörren för barnen till den vanliga skolan.

Monica Severin från
IndianChildren rapporterar:
Under mitt besök i Indien var det trevligt att få träffa
skolbarn och lokala arbetare. Jag fick lära känna lilla
Patricia och följa hennes skoldag. Vi hämtade Patricia till skolan. Hon bor i ett av Kolkatas slumområden

där ingen av oss skulle vilja bo. Vi gick allt längre in i
slummen på de smala gångarna, som omringades av
smutsiga betongväggar och inget rinnande vatten.
Vi gick försiktigt, undvikande avfallet, i vårt sökande
efter den rätta dörren. Mitt ibland smutsen stod Patricia i en ren skoluniform, håret kammat med tindrande ögon. Bakom henne stod hennes mamma.
När jag tittade henne i ögonen berörde hennes blick
mig djupt. Den här storfamiljens mamma är ensamförsörjande utan någon utbildning och utan någon
möjlighet att få skolgång till sina barn.
Hennes ansikte strålade av glädje när hon sände
Patricia till skolan. Hon var stolt över det att hennes
dotter skulle få lära sig att läsa och skriva. Mamman
kände sig trygg också därför att hon visste att hennes
barn får näringsrik mat varje dag. Ditt bidrag till barn
som Patricia betyder liv. Denna mammas hela väsen
andades ett budskap: Tack, för att ni möjliggör allt
detta för mitt barn.
Arpita är en söt femårig flicka som bor i slummen.
Hennes pappa är allvarligt sjuk och har länge varit
oförmågen att arbeta. Mamman försöker få ihop tillräckligt med pengar för att ge mat till alla fem i familjen, men för ofta finns det inte mat. Arpitas uppgift
är att samla in mat från grannarna. Efter att Arpita
började gå i gatuskolan har hennes mående blivit
mycket bättre, hon får både frukost och lunch varje
dag. Som RN stödjare ger du även till denna tjej en
ny möjlighet!

Därtill delar man ut mjölk i Gujarat, där det ännu
inte finns någon gatuskola.

Det finns planer att starta en ny gatuskola i två av
Kolkatas olika slummer. Ruokkikaa Nälkäiset vill
öka sitt månadsgivande för att ännu fler fattiga
barn skulle få en möjlighet till ett bättre liv.
Tack för din gåva!

Arpita
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