
Rapport om SOS Børneby børnene, der støttes af klubben. 

 
Perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018. 

 

Soroptimist International Silkeborg har i perioden støttet tre børn i SOS Børnebyerne. 

Pengene hertil stammer oprindelig fra en donation fra et medlem, men beløbet er nu i den 

almindelige kasse. 

 

Kontakten til børnene varetages af Dorte Friis. 

 

Der modtages årligt to rapporter om børnene og livet i børnebyerne og jeg skriver til dem og sender 

små pakker. 

 

I Gambia i børnebyen Bakoteh har vi to piger: 

 

Amie Bojang. Født 19. oktober 2004. 

Der er modtaget rapport 6. december 2017. Den anden rapport ligger uden for perioden. 

Amie er ved at være så stor, at hun skal forberedes til at klare sig selv. Hun overføres til 

ungdomshuset i børnebyen, hvor pigerne er mere selvhjulpne. 

Hun beskrives som en dygtig og ansvarsbevidst pige. 

 

Awa Jawo. Født 9. juni 2011 fik vi som sponsor barn januar 2018. 

Hun har en tvillingesøster i børnebyen. 

Der er modtaget rapport juli 2018. 

Hun beskrives ligeledes som en boglig interesseret pige, der er flink til at hjælpe til. 

 

Ulla fra klubben har besøgt børnebyen under sine årlige rejser til The Gambia. 

 

 

Indien havde vi en dreng fra Tibet. Dorjee Gyaltsen. Født 20. juni 1995. 

4. januar 2018 fik vi brev om, at han har valgt at vende tilbage til sin familie i Tibet og SOS 

Børnebyerne har ikke mere kontakt med ham, men kunne oplyse, at han har fået sin opsparing med, 

så han kan komme godt i gang med sit nye liv. 

Derfor fik vi Awa Jawa fra Gambia i stedet. 

 

 

Det er en dejlig fornemmelse, at vi i klubben er med til at give udsatte og sårbare børn en god og 

tryg opvækst i et kærligt hjem og give dem gode muligheder for at bryde deres sociale arv og få en 

uddannelse. 

 

 

 

Dorte Friis, februar 2019 


